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Apresentação.

V Encontro de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul
O V Encontro de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul, organizado pela AFHIC
(Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul) foi realizado em Florianópolis, Estado de
Santa Catarina, Brasil, de 22 a 25 de maio de 2006. O objetivo desse evento foi o de reunir
pesquisadores de filosofia e história da ciência da América do Sul, abrangendo principalmente
participantes dos países do Cone Sul (mais especificamente, Argentina, Brasil, Chile e Uruguai), para
apresentação de trabalhos e intercâmbio de idéias e experiências. O congresso reuniu aproximadamente
250 participantes, principalmente do Cone Sul, mas contando também com visitantes de outros países.
O V Encontro foi coordenado por Alberto Cupani, da Universidade Federal de Santa Catarina – que, na
época, era também Presidente da AFHIC.
Durante esse evento foram apresentados cerca de 200 trabalhos. Este livro contém duas das
conferências proferidas por convidados (professores Hugh Lacey e Ian Hacking) e uma seleção de 50
das comunicações apresentadas.
Até o final do século XX, a participação de historiadores e filósofos da ciência dos países do Cone
Sul em eventos realizados nos outros países da região era pequena. Alguns grupos ou pesquisadores
isolados desses países mantinham uma maior interação, porém não existia uma tradição de intercâmbio
regular entre esses países.
O primeiro passo para a criação da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul
(AFHIC) ocorreu quando a professora Anna Carolina Regner (então professora da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul) organizou o primeiro congresso desta série, que teve o título Filosofia e
História das Ciências: I Encontro do Cone Sul. Esse evento foi realizado em Porto Alegre, RS,
Brasil, de 4 a 6 de maio de 1998 e contou com a apresentação de aproximadamente 70 trabalhos. Essa
foi uma iniciativa pioneira, por ter o objetivo explícito de estimular uma aproximação entre os
pesquisadores dos países do Cone Sul, para intercâmbio de idéias. Além disso, adotou o princípio de
reunir pesquisadores que estudam as ciências sob as perspectivas filosófica e histórica, estimulando uma
aproximação dessas duas abordagens.
Dois anos depois foi realizado o II Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono
Sur, coordenado pelo professor Pablo Lorenzano e realizado na Universidade de Quilmes, na província
de Buenos Aires, Argentina, dando prosseguimento a essa atividade de intercâmbio. Durante o ato de
encerramento do II Encuentro, no dia 5 de maio de 2000, foi fundada a Associação de Filosofia e
História da Ciência do Cone Sul (AFHIC).
A criação desta Associação nasceu do interesse de aprofundar o intercâmbio entre os investigadores
de filosofia e história da ciência dos países do Cone Sul, a partir da experiência positiva dos dois
primeiros Encontros. O objetivo principal da AFHIC é contribuir para o desenvolvimento do
conhecimento da ciência a partir de uma perspectiva tanto filosófica como histórica nos países de
língua espanhola e portuguesa, especialmente os do Cone Sul americano. A fundação da AFHIC
garantiu o prosseguimento dessas reuniões regionais e estimulou a organização de outras atividades de
aproximação e colaboração entre os pesquisadores dos países do Cone Sul, nas áreas de filosofia e
história da ciência.
A partir do primeiro Encontro, organizado em Porto Alegre em 1998, tem sido mantida a
regularidade de realização de um evento a cada dois anos. O segundo foi realizado em Quilmes,
1

Argentina, em 2000, como foi mencionado acima. O terceiro ocorreu em Águas de Lindóia, Brasil, em
2002, coordenado pelo professor Roberto de Andrade Martins. O quarto foi organizado em Buenos
Aires, em 2004, coordenado pelo professor Pablo Lorenzano. O quinto (do qual este livro apresenta
uma amostra significativa) foi realizado em 2006 em Florianópolis, Brasil, coordenado pelo professor
Alberto Cupani. O sexto será realizado em maio de 2008 em Montevideo, Uruguai, coordenado pela
professora Lucía Lewowicz.
Os trabalhos apresentados nos Encontros do Cone Sul têm sido divulgados de diferentes modos.

1.

2.
3.

4.

Uma seleção dos apresentados no primeiro Encontro foi publicada nos números 6 e 7 da revista
Episteme: Filosofia e História das Ciências em Revista, editada pelo Grupo de Investigação em Filosofia
e História das Ciências (GIFHC) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Os trabalhos do segundo encontro foram publicados em um livro: LORENZANO, Pablo;
TULA MOLINA, Fernando (eds.). Filosofía e historia de la ciencia en el Cono Sur. Quilmes:
Universidad de Quilmes, 2002 (ISBN 987-9173-82-1).
Os do terceiro foram publicados em um livro eletrônico (disponível em CD-ROM e na Internet):
MARTINS, Roberto de Andrade; MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira; SILVA, Cibelle
Celestino; FERREIRA, Juliana Mesquita Hidalgo (eds.). Filosofia e história da ciência no Cone Sul: 3º
Encontro. Campinas: AFHIC (Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul), 2004
(ISBN: 85-904198-1-9).
O quarto Encontro, no livro LORENZANO, Pablo; MIGUEL, Hernán (eds.). Filosofía e historia
de la ciencia en el Cono Sur, vol. 2. Buenos Aires: C. C. C. Educando, 2007 (ISBN 978-987-9419-564).

Por fim, o presente livro contém uma seleção dos trabalhos do quinto Encontro.
Além das publicações associadas a esses eventos, a AFHIC iniciou uma coleção de livros,
coordenada por Pablo Lorenzano. Os dois primeiros volumes publicados são:

MARTINS, Roberto de Andrade; BOIDO, Guillermo; RODRÍGUEZ, Victor (eds.). Física: estudos
filosóficos e históricos. Campinas: Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul
(AFHIC), 2006 (ISBN 85-904198-2-7);
MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira; REGNER, Anna Carolina Krebs Pereira; LORENZANO, Pablo
(eds.). Ciências da vida: estudos filosóficos e históricos. Campinas: Associação de Filosofia e História da
Ciência do Cone Sul (AFHIC), 2006 (ISBN 85-904198-3-5).
Durante o período de 2005/2006, quando foi realizado o V Encontro de Filosofia e História da
Ciência do Cone Sul, a Diretoria da AFHIC estava assim constituída:
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Presidente: Alberto Cupani (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)
Vice-presidente: Víctor Rodríguez (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Secretário: Gustavo Caponi (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)
Vice-secretária: Celia Baldatti (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Tesoureira: Lilian Al-Chueyr Pereira Martins (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Brasil)
Vogais: Olimpia Lombardi (Universidad de Buenos Aires, Argentina); Jorge Paruelo
(Universidad de Buenos Aires, Argentina); Marisa Velasco (Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina)
Comitê Consultivo:
Argentina: Guillermo Boido (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Eduardo H.
Flichman (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Brasil: Anna Carolina Regner (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Renán Springer
de Freitas (Universidade Federal de Minas Gerais)

Uruguai: Lucía Lewowicz (Universidad de la República, Uruguay)
Chile: Wilfredo Quezada (Universidad de Santiago de Chile, Chile)
Na condição de ex-presidentes: Roberto de Andrade Martins (Universidade Estadual de
Campinas, Brasil), Pablo Lorenzano (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

A Comissão Editorial encarregada da preparação do presente volume agradece profundamente a
colaboração dos colegas que responderam às nossas solicitações de elaboração de pareceres a respeito
dos trabalhos submetidos a publicação.
Os seguintes pesquisadores atuaram como pareceristas deste volume:
Alberto Oliva
Aldo Mellender Araújo
Ana Maria Alfonso-Goldfarb
Ana Paula Bispo da Silva
Anna Carolina Regner
Antonio Augusto Passos Videira
Attico Chassot
Bernardo Jefferson de Oliveira
Carlos Ziller
Celia Baldatti
Charbel Nino El-Hani
Cibelle Celestino Silva
Décio Krause
Estela Santilli
Fernando Tula Molina
Guillermo Boido
José Carlos Pinto de Oliveira
José Luiz Goldfarb

Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins
Luciana Zaterka
Luis Salvático
Maria Elice Brzezinski Prestes
Maria Helena Roxo Beltran
Marisa Russo
Nélida Gentile
Olimpia Lombardi
Olival Freire Jr.
Osvaldo Pessoa Jr.
Paulo Porto
Roberto de Andrade Martins
Rodolfo Gaeta
Silvia Manzo
Silvio Seno Chibeni
Susana Lucero
Thaís Cyrino de Mello Forato

A Comissão Editorial gostaria também de agradecer aos autores que, em sua maioria, responderam
de forma rápida e eficiente a nossos pedidos de informações complementares e de formatação dos seus
trabalhos. Sem a compreensão e colaboração de todos teria sido impossível preparar este livro.
Roberto de Andrade Martins
Cibelle Celestino Silva
Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins
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Can the threads of fact and value be disentangled?
Hugh Lacey *
Although there is a distinction between fact and value, i.e., between the way states of affairs are and
any valuation of the way they are or might be, there is not a sharp separation or dichotomy between them.
Facts and values are entangled (Putnam, 2002). In this article, I will explore some aspects of the
entanglement (other aspects are explored in Lacey, 2006b), but none having to do with relations of
logical entailment. Thus, I will not address the well-known Humean argument that value judgments
cannot be deduced from statements that express facts, and its Baconian complement that the way the
world is cannot be derived from our value commitments. Rather, I will be concerned primarily with
relations among the facts we claim to know and the values we hold, which arise in human practices.
This includes the practices of gaining knowledge and using it to inform our actions; indeed, I will point
to ineliminable roles for ethical and social (as well as cognitive) values at the very core of the scientific
practices that aim to gain knowledge of facts, i.e., knowledge of the way states of affairs and
phenomena of the world are.

1

SEPARATE ‘WORLDS’ OR SEPARATE ‘BOOKS’

According to Alexandre Koyré, consolidating the hegemony of the mathematical and experimental
character of modern science led to the: “discarding by scientific thought of all considerations based
upon value-concepts, such as perfection, harmony, meaning and aim, and finally [to] the utter
devalorization of being, the separation of the world of value from the world of facts” (Koyré, 1957, p. 4; my
italics).

1.1

Two books

Galileo was a forerunner of the view that Koyré describes. He wanted to carve out a space where
facts could be investigated scientifically without being subject to the Church’s authority and, thus,
where facts would be appraised in the light of criteria that do not defer to the Church’s biblical
interpretations and theological and moral declarations. In attempting to do this, Galileo, made use of
another metaphor, not ‘two worlds’, but ‘two books’: ‘the book of the universe’ and ‘the book of
revelation’, or – since Galileo intended to separate the appraisal of scientific facts from the purview, not
only of the Church’s authority, but also of any value outlook or extra-scientific authority – ‘the book of
scientific facts’ and ‘the book of values’.1
Two key proposals underlie Galileo’s position (Mariconda & Lacey, 2001):
(1) The criteria for evaluating scientific knowledge are distinct from any ethical / social / personal /
religious / political value commitments;2 or, in contemporary idiom, there is a sharp separation between
Philosophy Department, Swarthmore College, Swarthmore, PA 19081, USA; Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil.
E-mail: hlacey1@swarthmore.edu
1 Galileo certainly did not want to be open to the charge that he was separating scientific facts from the purview of the
religious/value outlook of the Church, so that he could submit them to the purview of another outlook, such as that of the
Protestants.
2 Galileo’s own criteria included empirical adequacy, explanatory power, avoidance of ad hoc suppositions, and simplicity
(Mariconda & Lacey, 2001).
*
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cognitive values and ethical, social and all other kinds of values; moreover, the cognitive values cannot
include ‘consistency with the presuppositions of a particular value/religious outlook’ (Lacey, 2003;
Lacey, 2005a, ch. 3; Lacey, 2005b).
(2) The language of scientific theory – the language of ‘the book of scientific facts’ – contains no value
categories. This ‘book’, Galileo says, “is written in the language of mathematics, and its characters are
triangles, circles, and other geometric figures without which it is humanly impossible to understand a
single word of it” (Galileo, 1957, pp. 237-238). The language is mathematical, exact, abstract – without
teleology and anthropomorphism, without relationship with human interests (Finocchiaro, 1997, pp.
354-355) and salvation history. It is thus able (as it unfolded in the course of modern science) to
represent the law, structure, interaction and process underlying phenomena, and thereby to deal with
"the facts of Nature, which remain deaf and inexorable to our wishes."
It follows from (2) that, since the language of theory contains no value terms, value judgments
cannot be among the logical consequences of scientific theories. Then, scientific theories – those in
which scientific facts might be expressed – are consistent with any value outlook, and do not favor any
one (by way of their logical implications) at the expense of others; i.e., they are neutral – cognitively
neutral.3
Galileo’s metaphor, I repeat, is ‘two books’, not ‘two worlds’, ‘two books’ written in different
(untranslatable) languages, where each book, using its appropriate categories, expresses facts about the
one world. Galileo did not deny that ‘facts’ – true statements about the (one) world – are expressed in the
‘book whose interpretation is subject to the Church’s authority’: e.g., that selfishness can be overcome,
that transgressions can always be forgiven, that sin represents a diminution of human beings, that God
created the world, and that Jesus Christ is both God and man. Clearly the language used in expressing
these ‘facts’ includes categories relevant for making value judgments; and, whether or not the ‘facts’
may logically entail value judgments, they provide support for particular value judgments (e.g., that it is
bad to sin) in various ways.4 Galileo denied that the language of science has a monopoly for stating the facts, but
he affirmed that the criteria for evaluating whether or not a particular statement expresses a scientific
fact have nothing to do with religious or value commitments. Galileo did not separate ‘the world of
facts’ from ‘the world of values’. Instead, he divided facts up, so that we find them in two (or, from our
contemporary perspective, more) separate books, where the criteria in play in the ‘book of scientific
facts’, as well as the scientific facts themselves, have nothing to do with value commitments or with
serving or being responsive to religious (or political or business) authorities. In the other book (s),
however, there is not a profound separation of fact and value.5

1.2

Two worlds

“Two books” gave way to “two worlds”. “Two worlds” retains (1) and (2); but it interprets (2) to
mean that the language of scientific theory is appropriate for grasping the way the world really is, and not
just for stating certain kinds of facts about objects of the world.6 Science investigates ‘the world of

See Mariconda & Lacey (2001) for the distinction between cognitive neutrality and neutrality-in-application (sect. 2.1); and Lacey
(2006a: Introduction, sect. 1) and Oliveira (2003) for discussion of these and additional theses of neutrality. Note that (2)
implies, according to Galileo, that the Church has nothing to fear from scientific developments, for they will be consistent
with anything that is properly within the Church’s authoritative purview and will not favor any other religious/value
outlook at the Church’s expense (see Note 1).
4 See Note 12.
5 Although variations on ‘two books’ have become a staple of defenses of the essential compatibility of science and religion, its
interpretation confronts numerous difficulties, many of which are connected with the fact (indispensable for the theological
notion of ‘sacrament’) that a given object – the human body, a piece of bread, the movement of the heavens – may be
articulated in both books. This represents an important truth that may be generalized: that an object may instantiate many
different kinds (see sect. 3, Thesis 3). See also Mariconda (2006).
6 Interpreted in this way, (2) expresses a metaphysical view, which – unlike currently established results of scientific research
(Lacey, forthcoming) – is inconsistent with Christian theology (Mariconda & Lacey, 2001; Lacey, forthcoming).
3
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facts’, where facts – representing the way states of affairs of the world really are – are articulated so that
they dissociate the objects they are about from their social and ecological contexts, from their
relationship to human experience, and from any link with values. Thus, the language of scientific theory
does not deploy sensory, intentional, or value categories, but only categories that enable facts to be
articulated in theories in such a way that states of affairs are represented as generated, in accordance
with laws (which generally have mathematical form), from their underlying structures and their
components, interactions and processes, and enable the possibilities they permit to be articulated as
generable from the underlying order.
Scientific investigation, thus, proceeds within (what I call) the decontextualized approach (DA), in which
‘facts’ are treated as bare facts, ‘stripped’ from any link with values (MacIntyre’s metaphor), ‘devalorized’
(Koyré), or ‘disenchanted’ (Weber); they are also stripped of their sensory qualities. In order to come to
know bare facts, to understand them, and to discover more of them, we need to engage in research
conducted within DA, which encompasses a great variety of strategies.7 Bare facts, insofar as they can
be known, can be formulated using the categories of theories developed under the strategies of DA,
including strategies that will be created in the future. Thus, bare facts do not logically imply any value
judgments, since the language used to state them lacks value categories. Values have no grounding in
the world as it really is.
Hume, it appears, is right: value judgments cannot be deduced from statements of fact – however,
in the light of ‘two worlds’, it is not because logic forbids the move from ‘is’ to ‘ought’, but because the
predicates of statements of fact do not include categories needed to state value judgments. Then, it is
materialist metaphysics – the view that bare facts are all there really are in the world; or that facts are
reducible to bare facts; or that facts can only be stated in ‘the book of the universe’ – that underlies
forbidding the logical move. As we have seen above, Galileo proposed that facts articulated in the
‘book of the universe’ are cognitively neutral, consistent with all value outlooks, and logically implying
none of them. When it is also held that facts can only be stated in this ‘book’ and no other, we seem to
be left with values as subjective preferences, or as objects open to being explained but not rationally
justified8 – so that some sort of dualism is unavoidable.
Not only does ‘two worlds’ raise questions about how to understanding ‘the world of values’, and
about the place of values in a world of fact,9 it also poses the questions: does materialist metaphysics state a
fact – and, if so, what is the evidence for it? Or, does it express a value (a subjective preference?),
involving the commitment to do the best we can to grasp the world with the categories of DA – and, if
so, what would explain holding such a value (developments in evolutionary psychology?), and is there
any justification for holding that this commitment is ‘rational’?

I have argued in detail elsewhere (Lacey, 1998; Lacey, 1999; Lacey, 2005a) that scientific research must be conducted under a
strategy, which consists of a set of constraints on the kinds of theories and hypotheses that may be entertained in a research
project, including prescriptions for the categories that may be used in formulating theories, and specification (in general
terms) of the kinds of possibilities that may be explored; and a set of criteria for selecting the kinds of empirical data that
acceptable theories should fit, thus specifying what are the relevant empirical data to procure, and the appropriate
descriptive categories to use for making observational reports, as well as the phenomena, and the aspects of them, that are
to be observed, measured, and/or experimented upon. For summaries of the argument, see Lacey (2005a, Introduction;
2006a, Introduction, sect. 2); for discussion of the variety of strategies that may fit into DA, and of the possibility of
conducting research under strategies that do not fit into DA, see Lacey (2005a; forthcoming).
8 Putnam (2002) points out that this view, considered as applying generally to values, is plainly implausible, because cognitive
values cannot be reduced to subjective preferences. Furthermore, explaining the ‘fact’ that certain bare facts are known, and
others not, involves reference to the research activities in which they come to be known, and ‘facts’ about these activities
cannot be described without using intentional categories.
9 Here I borrow from the title of Wolfgang Köhler’s seminal book (Köhler, 1938)
7
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2

WHERE FACTS AND VALUE ARE ENTANGLED

Something is missing. ‘Separating’ the two ‘worlds’ is strangely myopic. I do not contest (1) and (2)
(sect. 1.1): cognitive values are distinct from other kinds of values, and bare facts do not entail value
judgments. Yet, important as they are, when we fixate on them, and only consider logical relations and
criteria of appraisal, we may fail to look at where facts and values do interact: in human action – the place of
facts in a world of value.10 We may fail to see the role of values in the practices we engage in for the sake of
gaining knowledge of facts, and of facts in the processes of the formation and transformation of the
values we hold; we may fail to see the interaction of facts and values in scientific practices: in the
actions involved in gaining scientific knowledge and in its practical (technological) application.

2.1

Valuing ‘progress’ and ‘rationality

2.2

‘Facts’ that are not ‘bare facts’

2.3

Is ‘neutrality-in-application’ a fact?

It is a striking fact that the tradition of modern science, ever since Bacon’s famous valuing of the
‘domination of nature’, has linked itself to the values of ‘progress’ and ‘rationality’, in such a way that
holding these values is treated, neither as a matter of subjective preference, nor as just a rhetorical
linkage deployed opportunistically to attract sponsors for research. The linkage is usually tempered,
however, by the claim that scientific results are neutral, not only in the sense of cognitively neutral (sect.
1.1), but also neutral-in-application: i.e., in the context of application, in principle, the totality of confirmed
theories can inform evenhandedly, without favoritism, interests fostered by the wide range of value
outlooks that may be viably sustained today.11
Cognitive neutrality is a logical thesis. Neutrality-in-application is one open to empirical appraisal. The
former, therefore, does not provide a ground to affirm the latter. Clearly neutrality-in-application could not
express a bare fact, and it cannot be investigated within DA. Yet, if it were confirmed in empirical
inquiry, in the light of criteria of appraisal that do not include non-cognitive values, it would be odd to
say that it did not express a fact, a confirmed fact. This makes clear (as most of us take for granted) that not
all facts are bare facts. Moreover, if neutrality-in-application were disconfirmed, that would seem to imply
ceteris paribus that the (ethical and social) value of at least some research conducted within DA is open to
question – thereby illustrating that sometimes confirmed facts may support, though they do not
logically entail, value judgments12 – just as observed facts may provide evidence for scientific theories,
thought the evidence never entails a theory. Does this not resonate more with ‘two (or many) books’
than with ‘two worlds’?
Neutrality-in-application may not be a fact. Well-confirmed results obtained from research conducted
within DA, even when considered as a totality, may not be able to serve evenhandedly all actually held
value outlooks. From the perspectives of some value outlooks there may be few valued projects that
offer scope for applying many of these results, or applying them may lead to undermining the
conditions needed to maintain the embodiment of the outlooks in social institutions and movements.

The title of an article by Hilary Putnam (1990) and (independently) of an unpublished paper – based on ideas about facts
and values in MacIntyre (1981) – presented by Alaisdair MacIntyre in 1980 at a conference at Swarthmore College that
dealt with issues raised in Köhler’s book. (Köhler had been a professor at Swarthmore College for many years after leaving
Germany in the mid 1930s).
11 See Note 3.
12 I will not attempt to address in this article how such support might work. It is, however, of central importance for
understanding the entanglement of fact and value (see Putnam, 2002; Lacey, 2006b; Bhaskar, 1986).
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Results obtained in the course of research and development of transgenics provide a case in point.13
These results, consolidated under the strategies deployed in molecular biology and biotechnology,
explain whatever efficacy has been demonstrated of using transgenics; and research, conducted under
these strategies, is exemplary of what may be conducted within DA, where no value categories are
permitted and so where cognitive neutrality is guaranteed. Transgenic technology, however, has practically
no place in organic farming and especially in agroecology, a form of farming that is highly valued
ethically and socially by many small-scale farmers and popular rural movements that uphold (what have
been called) the values of sustainability and popular empowerment (VS&PE), which include achieving a balance
of crop productivity, ecological sustainability, preservation and utilization of biodiversity, social health,
strengthening of the agency of local communities, including their participation in the development
process, and respect for their cultural and traditional values;14 and its expansion threatens to eliminate
key conditions needed for developing agroecology. From this perspective, transgenic technology is
accorded little, or even negative ethical value. On the other hand, it is highly valued where the values of
capital and the market (VC&M) are paramount, since it is readily deployed to serve the interests of agrobusiness and capital-intensive farming; and that is why it has already been implemented on a large scale.
When we look at the results of research on transgenics, therefore, doubts are raised about the empirical
support for neutrality-in-application; despite their accord with cognitive neutrality, they are not applicable
evenhandedly across conflicting value outlooks.
There should be nothing puzzling about this. Transgenic technology is not only a product of
research conducted within DA, but also (in most cases) of research that has strong corporate-allied
sponsorship. This is reflected in the fact that most currently used transgenics are not simply biological
objects; they are also commodities, commercial property for which patents may be held. It also
underlies the fact that the availability of transgenic technology and the push to continue to develop it
rapidly – unlike its efficacy – should be explained, not by the internal dynamic of science and its criteria
for cognitive evaluation, but by the interests of the sponsors of the research. Those who accord little
ethical and social value to transgenic technology need not challenge any soundly accepted results or
deny its efficacy, for what they are posed against is the socio-economic interests that control it and the
farming practices that are fostered by these interests. Moreover, in the light of their own values (e.g.,
VS&PE), they have greater interest in the results of research that does not dissociate from the human,
social, ethical and ecological aspects of agricultural phenomena, like those obtained in research on
agroecology, which aims to strengthen the embodiment of VS&PE in contemporary farming practices
(Altieri, 1998).

3

FIVE THESES PERTINENT TO THE ENTANGLEMENT OF FACT AND VALUE

Implicit in the transgenics case are illustrations of a number of intertwined theses, pertinent to the
entanglement of fact and value, that have considerable generality.
Thesis 1. The ethical/social value that may be accorded to a particular class of facts, and to gaining knowledge of
them, may vary with the value outlook that is held.

What value is accorded to a fact normally depends upon the role it may play in informing actions or
practices: can the fact inform actions or practices that manifest the values that are held? The facts (bare
facts) about transgenics are accorded high value where VC&M are held, and little where VS&PE are
held; and for the latter there is little value to gaining knowledge about the possibilities of transgenics.
Furthermore, actions and practices have outcomes, including unintended outcomes, and there are facts
See Lacey (2006a) for support (and detailed references) for all claims made below about transgenics-intensive farming
practices and the alternatives to them (e.g., agroecology).
14 See Lacey (2006a, sect. 3.23) for elaboration and references.
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about them. The value accorded to these facts often depends on their contribution to the legitimacy of
the action or practice. E.g., those who hold VC&M tend to have little interest in coming to know the
facts (which are not bare facts) about the risks that are incurred by transgenics in virtue of their being
commodities.
Some facts – according to neutrality-in-application, effectively all bare facts – may be accorded value
from the perspectives of competing value outlooks. Moreover, some bare facts capture human interest
in a way that has little to do with whether or not they inform actions or the legitimation of actions.
Some knowledge (e.g., of the structure of the solar system) is generally considered ‘valuable for its own
sake’. Human beings may be interested in gaining such knowledge because of its impact on how they
see the world and their place in it. It is not uncommon, in the rhetoric deployed in public research
policy, to push for support for projects, which de facto serve only certain interests, by suggesting that the
knowledge sought actually has intrinsic interest.
Thesis 2. Some facts are explained in part by reference to the values held by human agents; moreover, that there
are facts (or plenty of them) about certain objects, and none (or few) about others, is sometimes explicable in large
part by reference to the values of agents.

There are plenty of facts about transgenic crops – it is not just that there are a lot of known facts about
them – and relatively few about agroecological practices, because the development and use of
transgenics, but not of agroecology, has been advanced in service to the social values embodied in
current predominant economic and political institutions. What is the case is partly dependent causally on
what agents value being the case. The world – the ‘world we live in’ – contains many objects that are
causal products of intentional action, including many objects of scientific investigation (e.g.,
experimental phenomena).
Thesis 3. The ‘world of facts’ – even of bare facts – is in part a causal consequence of the ‘world of values’.

Thesis 3 states a fact (but not a bare fact) that is well-confirmed. The ‘world as it really is’ cannot be
identified with the ‘world dissociated from the context of value’; and affirming this fact is not
dependent on the values of investigators or knowers.15
It is a fact, e.g., that ‘RoundUp Ready’ soybean seeds are seeds that have a particular genomic
structure that contains genetic materials taken from other species. It is also a fact – to which their trade
name testifies – that they are commodities, objects bought and sold on the market, to which intellectual
property rights are held. There would be no objects having such a genomic structure (and thus no bare
facts about them) but for the existence of the latter (non-bare) facts. The latter facts are relevant for
assessing the social value of these seeds and the social value of knowing bare facts about them; and –
Thesis 1 – such assessment varies with the social values held, (though judgments about knowledge of
the bare facts should not). Unless such bare facts have social value, they will not be brought into
existence. In addition, socio-economic facts about these seeds are relevant to finding out the effects of
using them on the environment and on social relations. If we only read the ‘book of bare facts’, while
ignoring all of the ‘book of social ecology’ except, when convenient, its chapter on ‘the market
economy’, we will not be able to identify adequately the facts about the risks of using these seeds
(Lacey, 2006a, ch. 4).
Thesis 4. The kind of facts we want to come to know – and sometimes, in coming to know, also to bring into
existence – reflects our assessment of their social value.

Different value outlooks lie behind research on transgenics and on sustainable agroecosystems – on
transgenics, the values of technological progress (see sect. 4) and VC&M; on sustainable
15

If the reductionist programs (in psychology and the social sciences) were eventually to be successfully carried out, this
judgment would remain in place, although it would be interpreted in a way that would have different significance.

10

agroecosystems, VS&PE. One research program employs virtually exclusively strategies that fit into
DA; the other, while it draws upon available relevant knowledge of bare facts, does not dissociate from
the social and economic relations of objects and explicit connections with social values.
Moreover, the kinds of facts that there are (and can be), and that are known, depends on the
availability of financial and other support for the relevant research projects; and that availability
depends to a significant degree on the values embodied in wealthy and powerful social institutions.
There is plenty of support available for research on transgenics, little for research on sustainable
agroecosystems. Thus, there plenty of facts about transgenics have been brought into being, and there
is plenty of knowledge about them available to inform farming practices, and relatively little about
sustainable agroecosystems.
Thesis 5. What practices can be engaged in, and so what values can be manifested in people’s lives and embodied
in social institutions, depends significantly on knowledge of relevant facts – and, indeed, on whether or not relevant
facts exist – being available to inform them.

Knowledge of the relevant kinds of facts, on application, strengthens the social embodiment of the
values that are expressed in specified practices. Gaining knowledge about transgenic technology
contributes to strengthen the penetration of VC&M into agricultural practices, especially when there is
little support for gaining the knowledge needed to inform competing practices, e.g., agroecology. The
more these values penetrate into the space of agricultural practices, the possibility of engaging in
alternative forms of agriculture (and of manifesting to a significant degree the values expressed in them)
is weakened. Arguments for the legitimacy of using transgenics often appeal to the claim: there are no
alternatives that could be sufficiently productive to feed the world’s population in coming decades. As
things stand, this claim is not well supported empirically, since those who appeal to it limit their
research to what can be conducted within DA, and so they do not explore the possibilities of
agroecology (Lacey, 2006a, ch. 5). Nevertheless, if VC&M, and the values of technological progress,
come to penetrate into essentially all agricultural niches, it may then become a fact that there are no
alternatives. (With the unfolding of practices expressing these values, what was once not a fact may then
become a fact, for the conditions that sustained it not being a fact may become eliminated.)

4

PRIORITIZING THE DECONTEXTUALIZED APPROACH IN RESEARCH AND
VALUING TECHNOLOGICAL PROGRESS.

The theses stated in the previous section contribute to explaining the strong linkage between
modern science, with its almost exclusive reliance on DA, and the value of ‘progress’.
Many of the results consolidated in research conducted within DA can be applied in service to
various ethical/social interests (e.g., capitalist and socialist) – others, we have seen, cannot. They have
also enabled us to explain many phenomena that have gripped the interest of large numbers of people,
and to discover others that are almost universally regarded as of great practical value. Moreover, there
are probably no research strategies whose projects do not draw upon some results consolidated within
DA. This explains the centrality and indispensability of conducting research within DA. But, it does not
explain not the priority, virtually to the exclusion of competing strategies, that it has been granted – the
priority expressed, e.g., when, as is commonplace, scientists consider molecular biology to be ‘real
science’ and agroecology to be just some sort of remnant of the ‘irrational’ past. This kind of priority is
best explained, I think, in terms of the linkage with ‘progress’, with holding a set of values connected
with the control of natural objects that I will call the values of technological progress (VTP).

4.1

Is science beholden to a corporate agenda?

In Section 3, I used the transgenics case to illustrate five general theses. There are other features of
this case that are not so readily generalized. The dynamic of research and development of transgenics is
11

inseparable from the role of current uses of transgenics in furthering VC&M. But I do not want to
suggest that scientists usually see themselves as pursuing an agenda shaped by VC&M or the corporate
interests that embody these values. Many see themselves as engaged in the quest for objective and neutral
knowledge; and some proponents of transgenics, e.g., explicitly are motivated by humanitarian concerns
and criticize severely the priorities of corporate-driven research. Even so, they all tend to emphasize the
priority of engaging in research conducted within DA, and they look to technoscience to solve
humanitarian science, e.g., ‘golden rice’ to deal with vitamin A deficiency in the diets of numerous poor
children, rather than to agroecology which can also provide a social causal analysis of what sustains that
deficiency.
Mainstream scientists tend to ask: (a) how can we engage in research in molecular biology and
biotechnology so that its results can be used to serve the poor? Not: (b) how can we engage in
agricultural research so that all people in a region are fed and nourished, in a context that accords with
VS&PE? – a question that permits non-technoscientific answers. And they do not frame their questions
by the more general one: (c) What agricultural methods (in what combinations and with what
variations) could be sustainable and sufficiently productive to meet the food and nutrition needs of the
whole world’s population in the foreseeable future? – a question that permits, but does not guarantee,
answers that will emphasize the importance of transgenics. They simply presuppose that technoscience,
research conducted within DA, will be the source of solutions to socially urgent problems (Lacey,
2006a, ch. 2).
I have indicated above (sect. 2.3) why research conducted virtually exclusively within DA, which
does not address questions (b) and (c), may be in tension with neutrality-in-application. The genuine
humanitarian concerns of, e.g., the developers of ‘golden rice’ do not lead me to change my mind, for
robust knowledge and understanding, accepted in accordance with generally accepted cognitive criteria,
can be gained in research conducted under strategies that do not fit into DA, e.g., those deployed in
agroecology – and some of that knowledge and understanding is important for investigations of risks
and agricultural alternatives (Lacey, 2006a, chs. 4 and 5).

4.2

Prioritizing research conducted within the decontextualized approach.

Why, then, is research conducted within DA more or less exclusively prioritized? Why, e.g., is it so
easy to take for granted that molecular biology is real science, but agroecology is not – and, more
generally, that the way the world really is can only be expressed in statements of bare facts? As is well
known, the history of modern science has been accompanied by influential metaphysical arguments that
the world really is such that, in principle, it can be fully grasped using categories that may be deployed
in strategies that fit into DA. I will not rehearse here why these arguments fail (see Lacey, forthcoming).
Instead, I will restate the conclusion of arguments, which I have made in several writings over the past
decade (Lacey, 1998; Lacey, 1999; Lacey, 2005a), that the key to answering these questions has to do
with the ethical and social value widely attributed to engaging in research more or less exclusively
directed towards gaining knowledge of certain classes of bare facts.
I have argued that there are mutually reinforcing interactions between adopting DA and holding
VTP. Holding these values involves, among other things, according high value to expanding our
capacity to exercise technoscientific control and the scope within which we can exercise this capacity,
and to innovations that increase the penetration of technoscientific objects, processes and solutions to
problems ever more intrusively into modern lives, experiences and institutions; and to not
subordinating the value of the control of natural objects systematically to any other ethical and social
values, so that implementing technoscientific innovations tends to be taken to have prima facie
legitimacy, and there is considerable tolerance for the ecological and social disruption caused by many
technoscientific innovations.16
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For a more detailed account of VTP and its presuppositions, see Lacey (2005a, ch. 1; 2006a: Introduction).
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Usually, according to the ‘two worlds’ view, values are interpreted as subjective preferences, or
simply as objects to be explained but not rationally justified (sect..1). In the rhetoric of the modern
scientific tradition, however, VTP are not treated in this way. Rather they are held to bear the marks of
rationality and universality, as if their grip could not be evaded. This rhetoric has force because,
explicitly or not, it treats VTP as having certain presuppositions, which include, e.g., that on-going
technoscientific innovation expands human potential and provides benefits for human beings in
general, that technoscientific solutions can be found for virtually all problems (see sect. 4.1) and for
some problems there are only technoscientific solutions, and that VTP represent a set of universal
values that must be a part of any viable value outlook today. I call these proposals presuppositions of
VTP because, first, ceteris paribus there seems to be a practical contradiction between endorsing them
and not holding the values,17 so that, secondly, those who contest VTP find that they need to challenge
these proposals. Although many scientists consider these presuppositions to be truisms, they express
empirical claims and evidence cannot be obtained for (or against) them by means of research conducted
exclusively within DA. It is easy to understand the appeal of VTP, given the way in which
technoscience has been instrumental in transforming the world of lived experience, and the power
associated with it. But that does not take away from the fact that by subordinating scientific research to
VTP, as one does (according to my argument) when one prioritizes DA to the point of exclusivity, one
is left unable to investigate the presuppositions on which the subordination rests. This is something
that may be easily ignored because, in the contemporary world, the institutions that embody VC&M –
whose trajectory is treated by the dominant powers today as irresistible – in virtue of being the
foremost bearers of VTP today, reinforce the widespread holding of VTP.

4.3

The relevance of Theses 4 and 5

Referring back to Thesis 4, the mainstream of modern science has emphasized the priority of
gaining knowledge of certain classes of bare facts, and its research practices have brought many bare
facts into existence, because of the social value attributed to such bare facts, due largely to the deep
embodiment of VTP in modern social/economic/political institution. This is not to reduce facts to
values, or to consider ethical/social values (or consistency with their presuppositions) as among the
criteria for appraising statements of fact. It is to make clear, however, that if we dissociate from the
values that are in play in research practices, we cannot make sense of why we have at hand the facts we
do, and not others. Facts are located in the ‘world of values’.
But this is just one side of the picture. I have maintained in my writings (Lacey, 1998; Lacey, 1999;
Lacey, 2005a) that there are mutually reinforcing relations between adopting DA and holding VTP. It is not
just that holding VTP explains the value accorded to bare facts. Thesis 5 dialectically complements
Thesis 4. The success of research conducted under DA, and the widespread application of its results,
contributes to the widespread embodiment of VTP in the predominant modern institutions. If we want
to understand the values that are actually held in the contemporary world, we cannot ignore key social
facts about it. In particular, to understand the transformation that has occurred over the past few
centuries in the values that people hold, it is necessary to look at the impact on society of gaining
scientific knowledge within DA.18

5

‘MANY BOOKS’ AND OTHER METAPHORS

We cannot disentangle the treads of fact and value. The ‘world of fact’ is not separated from
the ‘world of value’, so much so that if one reads only the ‘book of bare facts’ then one cannot discern
The existence of ‘practical contradictions’ like this one is an important aspect of the entanglement of facts and values (Lacey,
2006b). See also Note 12.
18 There is no space to argue for these claims in this article; see Lacey (2006b).
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the impact that gaining scientific knowledge has had on the profound transformation in the values that
people hold. And the facts about this transformation concern the same world that contains the states of
affairs that are represented in statements of bare facts. Not all facts can be represented in the ‘book of
bare facts’. Another ‘book’ complements it, perhaps not (or not only) the ‘book of revelation’, but the
‘book (s) of human value’; and facts in this book may be stated using categories that also are used in
value judgments. ‘Two books’ is a more versatile and illuminating metaphor than ‘two worlds’; and the
books are separate enough that we do not have to entertain seriously that consistency, either with
revealed truths or with the presuppositions of value outlooks, may be a criterion for appraising factual
statements.
Galileo thought that, while he went about the business of scientific research, he could shelve the
‘book of revelation’ out of sight, perhaps (although he did not say so) pulling it out from time to time
to see what it might have to say about the ethics of scientific research. The ‘book of human value’,
however, cannot be shelved out of sight. To be sure, leaving aside cognitive values, it has nothing to do
with the appraisal of facts, qua whether they are known or not. But only in this book do we find the
resources to understand why there are certain entries and not others (and when they become entries) in
the ‘book of bare facts’, and why there are not available today other ‘books’ addressing, with
comparable effort and systematicity, other facts about natural objects that are not reducible to bare
facts. In this complementary ‘book’ nature is not devalorized or stripped of its value-laden clothes.
I allude here to a moment in Ian Hacking’s presentation to this conference*, when he showed a slide
with the image on the back of the Nobel Prize medal of the voluptuous Isis unclothing herself before
the gaze of the scientist, symbolizing the revelation of nature’s secrets to the scientist. No doubt, it is
also meant to symbolize that just as the scientist will gain pleasure from having access to nature’s
secrets, so too she will gain pleasure from his play with her naked body, as if nature is enhanced or
fulfilled – her unfulfilled potential realized – consequent to the scientist’s probing.

*

V Encontro AFHIC (Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul), Florianópolis, May 22-25, 2006.
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This is an ambiguous image. Clothes do hide secrets; they also offer protection. Even if nature freely
disrobes in response to the scientist’s advances, he may feel free to discard her when his pleasure is
satisfied, to leave her abandoned without access to her clothes – the upshot being that nature is
changed. Using a metaphor from Bacon (though not quite as he uses it), what becomes known is not
‘nature free and at large’, but ‘nature under constraint’. If one reads only the ‘book of bare facts’, that
difference cannot be stated; and ‘unclothed’ nature, nature devastated ecologically because of the
implementation of a range of technoscientific discoveries, is not distinguishable – qua object of
scientific knowledge – from ‘fully clothed’ nature that has not been devastated. Or, when nature is
unclothed, she can be ‘possessed’, turned into property, a resource to serve only her ‘possessor’s’ ends,
a possibility that is becoming ever more of a reality as scientific discoveries are treated as objects to
which intellectual property rights may be held.
I prefer another image. Nature has been badly hurt, and science has provided the knowledge that
has made possible many of the practices (certainly not all of them) that have produced this hurt. Could
we think of the scientist now as having the call to binding the wounds of nature, tending to her recovery
in a nurturing partnership? So that scientific research becomes conducted, framed by the question: what
are the priorities of research, and under what strategies, if we aim to move towards a situation where
nature and society, nature and human beings – all living human beings – contribute mutually to each
other’s well being? Yes, let nature disrobe to meet her lover, where he and she together can look after
their offspring, while remembering that the secrets thereby revealed do not include all the facts of
nature. What facts would we prioritize if we embraced the values implicit in these questions?
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Philosophy of experiment: illustrations from the ultracold#
Ian Hacking *

1

SOME RADICAL THEMES

I shall explain the ultracold in a moment. It is good to begin by mentioning, and slightly
exaggerating, some radical themes that will be illustrated:
• Theory and experiment merge
• In a quite different sense, the micro and the macro merge
• There are macroscopic quantum phenomena: we can “see” Schrödinger equations
• A return from big science to tabletop experiments
• The inauguration of ‘analogical research’
• New kinds of conceptual change – in the very idea of the molecule
• The signature as a central concept of experimental physics
• Duhem’s thesis generalized
• The deepest investigation into the only two kinds of things in the universe
• We shall create macroscopic Schrödinger cats: systems in two states at the same time and place
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THE ULTRACOLD

In 1925, twenty years after the annus mirabilis, Einstein published a paper in the Proceedings of the
Mathematics and Physics section of the Prussian Academy of Sciences (Einstein, 1924-1925).1 Only in
1995 did it begin to yield an incredible cornucopia of experimental results. This was a radical breakthrough that won a Nobel Prize. Two groups, one in Boulder, Colorado, and one at MIT, one in June
and one in September, 1995, produced their first Bose-Einstein Condensates about as close to absolute zero
as one can meaningfully get.
Bose-Einstein condensates are so called because Einstein got the idea from a suggestion about
photons sent him by the then unknown Indian physicist, Satyendra Nath Bose (1894-1974) (Bose,
1924). By 2002 about 30 teams had made BEC – as I shall call it from now on2. By now the number
will exceed 200. It is still tricky, and it takes two or more years to set up the laboratory and get
everything working right, but the process is becoming routine. I recently visited a laboratory in Taiwan
where a single graduate student created the first BEC in that island which, in many ways, leads the
world in industrial strength high-technology.
The themes of this paper are developed at length in “Another new world is being constructed right now: the ultracold”,
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin, Preprint 316. This paper was presented at the Conference “The
shape of experiment”, Berlin, 2-5 June 2005, <http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P318.PDF>.
* University Professor of Philosophy Emeritus, University of Toronto, and Professor Emeritus, Chair of Philosophy and
History of Scientific Concepts, Collège de France.
1 The manuscript of Einstein’s paper turned up in Leiden in August, 2005, and is now on view on the Internet:
<http://www.lorentz.leidenuniv.nl/history/Einstein_archive/Einstein_1925_manuscript/>
2 BEC = Bose-Einstein Condensation or Bose-Einstein Condensate. One often says simply, Bose condensate.
#
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Why all the excitement? Leave aside the delight in achieving a technical triumph, and the vindication
of a seventy-year-old research programme. Bose-Einstein condensation occurs at very cold
temperatures. At 10-9 degrees above zero – virtually zero – atoms are very unenergetic. They do not
move much. Hence it is possible to observe them and to manipulate them quite easily. We are able to
have a more intimate interaction with the microworld than ever before. This break-through in
experimental physics enables us not only to plan a whole new range of investigations, but also to
recommence a lot of theoretical modelling.
What follows is divided in (3) larger philosophical themes, (4) brief history, and (5) lesser
philosophical themes.

3
3.1

LARGER PHILOSOPHICAL THEMES
The last dichotomy

If you are thinking about how to distribute a number of things into a number of classifications,
there is exactly one intuitive way to think about it: you imagine all the distinct arrangements of the
individual things into a number of distinct boxes. You can imagine variations on the theme: distribute
balls into boxes without making distinctions among the balls. Or distribute balls into boxes allowing
only one ball in any box. And so on, many games can be played, of which these three may seem the
simplest. The statistics of the first case is the way in which Maxwell and Boltzman thought about ideal
gases, and it is called Maxwell-Boltzmann statistics. The second case arose when Bose was thinking
about photons, and he wrote to Einstein, who picked up on the idea. We speak of Bose-Einstein
statistics. That was 1924/5. Soon after it was realized that a third model was needed, and so we have
Fermi-Dirac statistics, named after the two fundamental thinkers who saw their physical significance.
The first great textbook of probability that I read was Feller. (Published almost sixty years ago, it is
still an excellent place to start taking probability seriously.) There, in 1962, I first encountered BoseEinstein “statistics”:
The appropriate, or ‘natural’, probability distribution seemed perfectly clear to everyone and had been
accepted without hesitation by physicists. It turned out, however, that physical particles are not trained in
human common sense, and the ‘natural’ (or Boltzmann) distribution had to be given up for the EinsteinBose distribution in some cases, for the Fermi-Dirac distribution in others. (Feller, 1950, vol. 1, p. 5)

There are two basic kinds of things in the world, and they satisfy the two post-Boltzmannian
statistics, after which we call them bosons and fermions. By now we know they are constituted by aspects
that seem more fundamental than their probability distributions, namely their spin, a concept invented
after Bose statistics were devised. Nevertheless, just from the statistics, one sees that fermions are
solitary – no two of them can ever go into the same energy state. That is a consequence of the Pauli
Exclusion Principle, also a contribution later than Bose’s. Bosons are gregarious; when they are cold
enough – have low enough energy – lots of them can all go into the same lowest energy state.
It is a historical accident that the statistics started everything off. The fundamental concept of a
boson, and of the spin that distinguishes them, came after the statistics. But even today it has seemed
natural for experimenters whose lives have been forged by bosons to say that they find the statistical
difference utterly mysterious (Cornell & Wieman, 2002).
In the last accounting, the world has exactly two kinds of things in it, bosons and fermions.

3.2

Recollect Eddington’s two tables: and then turn to macroscopic quantum phenomena

Perhaps the only two things that we recall about Arthur Eddington is that he supervised the
international observations in 1919 that were the public confirmation of Einstein’s general theory of
relativity, and that he said there were two tables in front of him, the table of common sense, and the
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table of physics. He began his introduction to his Gifford Lectures (on philosophy and religion) with
these words:

I have settled down to the task of writing these lectures and have drawn up my chairs to the two tables.
Two tables! Yes, there are duplicates of every object about me – two tables, two chairs, two pens. […]
One of them has been familiar to me from earliest years. It is the commonplace object of that
environment I call the world. How shall I describe it? It has extension; it is comparatively permanent; it is
coloured; above all it is substantial. […]
Table No. 2 is my scientific table. […] My scientific table is mostly emptiness. Sparsely scattered in that
emptiness are numerous electric charges rushing abut with great speed; but their combined bulk amounts
to less than a billionth of the bulk of the table itself. (Eddington, 1928, pp. xii-xiii)

Most philosophers have thought that Eddington’s worry is to be met by philosophical analysis. No.
There is a lot more physics now than there was in 1927. We understand more about of the layers that
lie between the microscopic table (as I shall call it) and the macroscopic one. Here is how these two
terms are defined in Messiah’s classic exposition of quantum mechanics:
We define the ‘microscopic’ scale as the one of atomic or subatomic phenomena, where the lengths which
enter into consideration are at most of the order of several angstroms (1Å =10-8 cm). The ‘macroscopic’
scale is the one of phenomena observable with the naked eye or with the ordinary microscope, i.e. a
resolution of the order of one micron (10-4 cm) at best. (Messiah, 1958, vol. 1, p. 3)

Eddington gave his lectures 1926-27, just when the second quantum theory came into being. At that
time and for a long time to come, the macroscopic and the microscopic were worlds apart – two
worlds, in fact. Eddington’s two tables were not some confusion caused by bad philosophical grammar.
They were the state of physics.
No longer. In recent years there has evolved an entire field called mesoscopic physics, the physics of
what goes on between these two edges, between 10-8 cm and 10-4 cm. Not much exists in an ordinary
‘material’ way in that gap between 10-8 and 10-4. Mesophysics builds objects that fill it. It is synthetic
physics. It is a way to engage in nanoengineering. Unlike nanoengineers, mesophysicists are less in the
business of moving atoms around than of making new ones.
Eddington quite rightly felt a gap between the microscopic world, which we could only infer, and
the macroscopic world, which we touch and press, as when we lean on table 1. But now there is now an
amazing domain of human interaction and construction that lies between the two.
We nevertheless have a sense that quantum phenomena are essentially in the world of Table 2, both
because they are microscopic, and because they need two descriptions, one particulate, and one in
terms of waves. This is where Bose condensates come in. One of the more common phrases I
encounter in conversation in the lab is, macroscopic quantum phenomena. This might seem to be a
contradiction in terms, but it arises in the following way. Cold condensed atoms are ones that can all go
into the same ground state. Normally a cloud of atoms consists of atoms in a great many states, each of
which is itself a superposition. But in a Bose condensate, all the atoms are in the same state, so an
observation on their average wave function is a macroscopic look at the quantum wave function,
because it is the average of a lot of identical functions. I asked one central experimenter in the BEC
field: What do you mean by a macroscopic quantum phenomenon? – A long pause, then – It is when I
can see it.
Here is a new question for philosophical analysis: Do we now, in certain circumstances, “see”
quantum phenomena? I do not mean, do we see phenomena that can be explained only by quantum
mechanics, for which the answer is plainly yes. I ask, can we now observe veritable quantum wave
functions? Many physicists are now prepared to say, Yes!
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3.3

Tabletop experiments

Return to ordinary tables. In the 1970s, the most visible physics was still Big Science, the label
coined by Derek de Solla Price, and whose epitome was the Manhattan project. The work I am now
describing is a return to an earlier world, where experiments are done on the tops of tables,
Eddington’s tables type 1, very solid tables. These are optical tables, poised on cushioned legs to guard
against vibration. They are inscribed with high precision threaded holes at precisely regular intervals for
screwing in lasers, lenses, split mirrors, and other bits of equipment. Many labs often have two, one
with the lasers and lenses, a work of art that could well stand in any gallery of contemporary art –
exquisite colours, too. On the second table are the atom trap, and various tools for inducing electrical
and magnetic fields, more lasers, cameras, and so forth. The two will be connected by fibre optics that
carries the coherent light made on the first table to the actual experiment on the second table. There
will be other incomparably more messy tables, for the computers, coffee cups, note pads, pencils and
doodles.
The two men in Boulder who shared the 2001 Nobel Prize for making BEC were Carl Wieman and
Eric Cornell. Describing one of his early experiences when he moved to Boulder, Cornell writes, “In
contrast to the other laser cooling experiments I had seen, which took up the better part of a room,
Carl [Wieman]’s experiment could have fit on a card table”.3 A typical BEC lab will have 6 people
working in it – a director, one or two postdocs, one or two graduate students, one or two
undergraduates, and the ever essential technical person who may share his skills with several labs in a
larger unit.
The exciting physics of today has, then, returned to the table top, where small is amazing, and
tabletop is ‘in’. In a related field, Gérard Mourou has devised techniques to produce very high intensity
lasers which, for a very short time, can produce energies at the level of CERN, on top of a table. He
published a semi-popular paper a few years ago subtitled ‘Physics of the Extreme on the Tabletop’. Le
Monde ran a story headlined “The intensity of the laser will make matter gush out of the vacuum”
(Alberganti, 2005). Well, yes and no. He will get matter by having two beams of coherent light hit each
other at enormous energy in a vacuum, and in that sense he will produce matter out of nothing (a
quantum rabbit out of an empty hat, as it were). Until recently one needed all the majesty of CERN or
of SLAC to produce those energies. Now it is done on the top of a table.

4

A BRIEF HISTORY OF BOSE-EINSTEIN CONDENSATION

The following two tables may be useful for reference.
Absolute zero
A millikelvin

A microkelvin
A nanokelvin

0 Kelvin
1/1000 of a degree Celsius
above 0 K
1/1,000,000 of a degree
Celsius above 0 K
1/1,000,000,000 K (10-9 K)

A short historical summary of low temperature research:

–273.15º Celsius
1 µK
1 nK

1. Low temperature: below 4 K.
A century ago the Dutch physicist Kamerlingh Onnes (1853-1926) was able to
produce such temperatures during his manufacture of liquid helium. In 1911, he
showed that at these temperatures mercury has no electric resistance: It becomes
3

Eric A. Cornell, ‘Autobiography’, < http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2001/cornellautobio.html>
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a superconductor. (In 1986 Bednorz and Müller created ceramic near-crystals
which were superconducting at 150 K, or 123ºC.)

2. Very low temperature: Below 2.174 K.
The Russian physicist Pyotr Kapitsa (1894-1984) showed in 1937 that Helium-4
is superfluid at this temperature.
NB : The He-4 atom is a boson.

3. Extreme cold: Below 0.005 K.
At this temperature Helium-3, a fermion, becomes superfluid. This superfluidity is
a phenomenon very different from the superfluidity of He-4.
4. Ultracold: around 1 nanokelvin. Bose-Einstein condensation occurred in the
ultracold – in 1995.

4.1

Bose-Einstein condensate in the mind: Bose and Einstein 1924-5

In 1905 Einstein had proposed quantized little ‘grains of matter’ to explain the photoelectric effect.
In 1924 Bose was trying to explain the concept of the photon to his students at the newly founded and
poorly funded University of Dacca. By that time, every physicist had some conception of a photon, but
no one could explain the black-body radiation of photons. Bose thought he could see how to do so. I
shall recall only one element that connects with the statistics mentioned in § 3.1.
Fifty years earlier, Boltzmann had described the probability with which a molecule of an ideal gas
assumes a given state of energy. He took for granted that the molecules of the gas are always
distinguishable. In particular, when two particles hit each other, it is always possible to say which one is
which after the collision. That is the Maxwell-Boltzmann statistics. Bose proposed that photons do not
satisfy this law. They are numerically distinct but indiscernible, violating Leibniz’s principle of the
identity of indiscernibles. Using this model he could deduce the black-body spectrum for photons.
Einstein was impressed by the idea, and with characteristic imagination, went on to ask what would
happen if the atoms of an ideal gas obeyed the same statistics. He saw that something very weird would
happen to such a gas at very low temperatures. When cooled, a gas becomes liquid and then solid:
steam, water, ice, in our most familiar experience. But we get a different phase transition with a gas of
cold bosons. A great many of the atoms will go into the same state of lowest energy, while the rest
behave like an ideal gas whose distribution of energies is Gaussian.
Many of the concepts of modern physics did not exist yet in 1925. Two years later, George
Uhlenbeck (1900-1988) introduced the essential concept of spin. In the beginning he really did think of
the electron as spinning in one direction or another, and hence as having an additional degree of
freedom. We have come to see the concept as far more rich and far more abstract. Spin is a quantum
number that determines the kinetic energy of a particle. It can have only integral values (0, 1, or e.g. -3)
or half integral values (½ or e.g. 2.½). Bosons, the gregarious entities that satisfy Bose-Einstein
statistics, have integral spin, while fermions, the solitary ones, have half-integral spin. Very light
particles like electrons tend to be fermions, while heavier ones such as protons are mostly bosons. But
photons are bosons. Atoms in a gas also have spin which varies according to isotopes. Except
Beryllium, every element has an isotope with integral spin, atoms of which are therefore bosons. The
other isotopes have integral spin and are therefore fermions. Hence my conceit that everything in the
world is either a boson or a fermion. Or: half the things in the world disobey a weak form of Leibniz’s
principle of the Identity of Indiscernibles, and the other half obey a very strong form, the Pauli exclusion
principle.
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4.2

Theory and Experiment : BEC and superfluidity

Sometimes theory precedes experiment, and sometimes experiments come before theory. In this
respect two kinds of low temperature phenomena present a remarkable contrast. The theory of BEC
preceded its experimental confirmation for 70 years. In contrast superconductivity was experimentally
demonstrated by Kammerlingh Onnes in 1911, with no theory to predict or explain it. When Pyotr
Kapitsa established the superfluidity of Helium-4 in 1937, there was no theory to predict that either.
The history of superconductivity and superfluidity is a history of experiment before theory from 1911
to 1957.
Fritz London (1900-1954) did have a profound phenomenology of superconduction and
superfluiditity. He had a remarkable comprehension of superfluidity as a macroscopic effect produced
by the quantum theory. He is a hero for students of BEC, because he saw from the beginning that
Helium-4 was a boson, and that its superfluidity was connected with a Bose condensation
phenomenon. But only in 1957 did John Bardeen, Leon Cooper, and John Schrieffer provide a
microtheory of superfluidity, now called BCS after their initials.
Such absences continue: No theory explains a phenomenon known since 1986, high temperature
superconductivity. But in the case of BEC, there was only theory. It was a rich history of theorizing,
especially in the Soviet Union, with men such as Lev Landau (1908-1968) and Nikolai Bogoliubov
(1909-1992). We only got a Bose condensate in 1995. That required radical advances in cooling atoms,
and the laser was the tool.

4.3

Laser cooling: the 1980s

A hot bath gets cold because the most energetic water molecules evaporate, and so carry energy
away with them. That is the cheap way to cool atoms. They can be confined in a trap, using electric and
magnetic fields; the warmer ones escape, thereby reducing the energy of the remaining trapped atoms.
Trapping technologies improved enormously in the 1970s. Tricks to speed up evaporative cooling
followed suit. Very crudely, laser light is produced in a range of suitable frequencies, and this will excite
some atoms to the point where they leave the trap, thereby cooling the remaining trapped atoms.
Hydrogen was often the preferred element, and a number of teams were producing very cold hydrogen
by evaporative cooling. Unfortunately, although this produced a whole range of new experimental
skills, the apparatus became more and more complex. Increasingly attention was focussed on bosons of
alkali metals, such as potassium, lithium, and, in the first successful experiment, rubidium. This was a
choice encouraged by nature and society. Nature, because alkali metals have a single electron in the
outer shell, and so they are easier to interfere with in a systematic way by using laser light of a frequency
corresponding to the spectrum of the metal. Rubidium became the metal of choice, in many start-up
labs, for a wholly social reason. The cheap mass-produced lasers that are used in CD players and the
like use dark red light, so one could buy cheap off-the-shelf lasers.
In the mid 1980s there was a fundamental breakthrough: slowing atoms travelling in one direction
by a beam of laser light of the right frequency, travelling in the opposite direction. This produced a
variation on the Doppler Effect, whereby the relative velocity of the atoms was lowered, and hence
they had less energy. Three laboratories shared the Nobel Prize of 1997 for their successful laser
cooling: those of Claude Cohen-Tannoudji in Paris, Steven Chu in Stanford, and William Phillips at
NIST in Gaithersburg. (NIST, the National Institute of Standards and Technology, is the former
Bureau of Standards, of which there was always one main centre in Gaithersburg near Washington D.C.
NIST now a second centre, in Boulder, Colorado, in close collaboration with physicists at the
University of Colorado.)
The story of laser cooling provides a philosophical lesson. Paris and Stanford got Doppler cooling
to work exactly as theoretical analysis had predicted. But the NIST group – part of an institution whose
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mission had always been the most precise measurement possible – was sceptical. They did not get
values that agreed well with calculation. One thing that they noticed was that it made a difference where
one placed the detector with which one observed the expanding cloud of atoms after the trap had been
switched off. It is no mean feat to get all one’s equipment in the neighbourhood of a tabletop. For
convenience we humans tend to stack things up, so that we put the detector above the trap. These are
very cold, lethargic, atoms. They have very little energy. Normally gravity has no discernible effect on
the motion of an atom. But never forget Galileo: very cold atoms will fall, just like cannon balls. It will
make a difference to your measurements whether you put your detector above or below the expanding
cloud of atoms, because the atoms below a detector will be accelerating away from it, and those below
one will be accelerating towards it – all in almost free fall.
The upshot was a surprise: experimenters routinely assume that their apparatus is not going to work
as well as it ought to. But Doppler cooling worked much better than it should have. The groups of Chu
and Cohen-Tannoudji had been content with results that pretty well fit predictions, but more delicate
measuring showed that the cooling was much better than predicted. This is not a story one finds
presented in this way in the printed record; I owe it to Paul Lett of NIST, who worked in Phillips’
team.4 Back to the drawing board: Cohen-Tannoudji and others realized there was another
phenomenon at work, Sisyphus cooling. The name is apt. One has the picture of the beam of coherent
light being like a washboard or other corrugated surface. An atom confronting the beam has to go up
each corrugation, expending energy, and then do it all over again and again. That is the crude
explanation of why laser cooling is so effective.

4.4

Bose-Einstein condensation in the laboratory: Boulder and MIT, 1995

All the pieces were in place, and yet Steven Chu, just mentioned, said in 1994: “I’m betting on
nature to hide Bose condensation from us. The last 15 years she has been doing a great job”. Nature
unveiled herself a few months later. Victory went to the team with the simplest experiment and the
simplest apparatus – that of Carl Wieman and Eric Cornell, in June 1995, using rubidium-87 (Anderson
et al., 1995). This was published in Science with the note: received 26 June 1995, accepted 29 June 1995.
Evidently the community was impatiently waiting! All simplicity is relative, but the Boulder group really
did reverse the ever-increasing complexity of the hydrogen experiments.
Previous laser traps involved expensive massive laser systems and large vacuum chambers for atomic beam
precooling. […] However in the first JILA [Boulder] magnetic trap experiment our lasers were simple
diode lasers, the vacuum system was a small glass vapor cell, and the magnetic trap was just a few turns of
wire wrapped around it. […] If we wanted to modify our magnetic trap it only required a few hours
winding and installing a new coil of wires. This was a dramatic contrast with the hydrogen experiments
that, like all state of the art cyrogenic experiments, required an apparatus that was the better part of two
stories, and the time to modify it was measured in (large) fractions of a year. (Cornell & Wieman, 2002, pp.
83, 87)

A few months later Wolfgang Ketterle’s group at MIT succeeded with Sodium. There are now
excellent summaries of the innumerable tricks of the trade, of which the most useful may be Ketterle’s
(Ketterle, Durfee & Stamper-Kurn, 1999).5

4.5

The present

A new continent has been created, the ultracold, and we can only speculate what will be found there.
To begin with there are variations on the original theme, even with the workhorse isotope, Rubidium4
5

One of the published papers on the NIST work is Lett et al., 1988
Available in the on-line archive of all condensed matter papers since April 1992, <http://arxiv.org/archive/condmat/9904034>. For an entertaining popular explanation of the field, see the ‘Atomic Lab’ on-line at
<http://www.colorado.edu/physics/2000/bec>.
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87. Try to make a more long-lived condensate, with a far greater density of cold atoms, or on the other
hand with very few. The Boulder condensates began with about 2000 atoms. Now rubidium
condensates are ten thousand times larger. But also one plays with extremely dilute gases, what is called
number-squeezing. This leads to the thought that we will soon be able to produce macroscopic
Schrödinger cats.
That will fascinate philosophers, but other issues are central to the future of physics. One very active
field is cold fermions, partly because of the analogy with Cooper pairs (of electrons, which are
fermions) that are at the heart of the BCS theory of superfluidity. Fermions have half-integral spin. You
cannot make a BEC of Fermions, but a pair of fermions is a boson, since spins are additive. So a gas of
paired fermions should turn into a Bose condensate. Deborah Jin, a former student of Cornell’s, was
able to do this in 2003 (Greiner, Regal & Jin, 2003).
Is a condensate of fermion-pairs a superfluid? Everyone thought so, but the proof was left to MIT,
using Lithium-6, in June, 2005. Because there is no friction, a superfluid condensate should produce a
regular lattice of vortices on its surface (Zwierlein et al., 2005). Rudolf Grimm, director of the BEC
laboratories at Innsbruck, hailed this result as a quantum revolution, comparable to the first production
of Bose condensate in 1995.
The spectacular observation of vortices in a Fermi gas heralds the advent of a new era of research reaching
far beyond Bose-Einstein condensation. As an immediate experimental step, interfering light fields can be
used to simulate a crystal lattice, providing a unique tool for solving problems in condensed matter
physics. And the amazing level of control demonstrated in the work [at MIT] can be extended to more
sophisticated systems – mixed Fermi systems could be used to simulate a nucleus of protons and neutrons,
or exotic semiconductors. This final proof of superfluidity in a Fermi system opens fantastic new
prospects for many different fields of many-body quantum physics. (Grimm, 2005)

At present one speaks of two regimes, BEC and BCS, and of the BEC-BCS crossover as the
material conditions in which one is produced, become close to those in which the other is produced.
The standard conjecture is that the same physics is involved in both cases. The analogies between
Cooper pairs and pairs of fermionic atoms leads many investigators to think we are getting closer to
understanding the foundation and nature of both types of phenomena.
Those matters touch the present heart of our subject. But there is no lack of more speculative work.
I shall mention four examples, not because they are the most important, but because they are rather
varied, and range from the relatively routine clearing up of old problems to bizarre investigations of
new topics.
(a) What happens when light passes through glass? As soon as there were photons in physical theory
– 1905 – there were accounts of what happens when a photon passes through a dielectric. The trouble
is that there have been two competing models in circulation ever since the first decade of the twentieth
century. One is due to Einstein’s teacher, Hermann Minkowski (1864-1909) and the other to Max
Abraham (1875-1902). The latter is in effect more complex than the former, and adds an extra physical
effect. It has been proposed for some time that on Minkowski’s account, a beam of photons passing
through glass should produce a force acting against the direction of the beam, while if Abraham is right,
the force should be in the direction of the beam. This has the virtue of being a qualitative effect, even if
it is a subtle one that has thus far never been detected. Is the glass nudged to the left or the right? Paul
Lett is undertaking an experiment at NIST using a Bose condensate as the dielectric. A positive
outcome may be hoped for in a couple of years.
(b) Cold atoms have almost no energy so, as we have said, they fall just like cannon balls. If only we
could free them from the effects of gravity, we could study them with less effect from that external
influence. Their wave function would be even more readily observable, and we would have a more
‘macroscopic’ quantum phenomenon than ever before. So, why not try to make BEC in a laboratory in
space? Such a programme is envisaged. The first step is to make more robust lasers that stand up well to
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free fall. So they are now being dropped 146 metres from the Bremen ZARM-Fallturm, where they are
in a controlled and measured state of free fall for 4.7 seconds. The dropping tower in Bremen can do
three drops a day if the experimenter’s measuring equipment is up to it. One likes to think of it as being
admired by Galileo’s ghost.
(c) One of the most dramatic of quantum effects is quantum tunnelling. Electrons cross an energy
barrier, now they are on one side of it, now they are on the other. It is a well-established phenomenon
that follows directly from theory, and yet it remains in a way wholly mysterious. What does happen in
that instant when something ‘tunnels’ through a barrier? It is not obvious that the question makes
sense, for we may be simply making a macroscopic demand – asking a question that makes
macroscopic sense – in a domain for which it is in principle inappropriate. But everything happens so
slowly in the ultracold, that one can ask what ultracold quantum tunnelling looks like. This is a project that
Aephraim Steinberg hopes to undertake in the quantum optics laboratory at the University of Toronto.
(d) To conclude with something more mainstream, the laser produces an intense beam of coherent
light which is an extraordinary tool for endless applications. For some years now there have been what,
by a dubious analogy, are often called ‘atom lasers’. These produce beams of cold atoms going in exactly
the same direction with exactly the same energy. These are developed at NIST for its traditional role,
metrology. One envisages exact measurements based on interference patterns using these highly
collimated beams of atoms.

5
5.1

LESSER PHILOSOPHICAL THEMES
Experiment and theory

BEC and superfluidity between them illustrate opposite side of what philosophers have sometimes
called the inductivist/deductivist divide. Deductivists think that theory always comes first, inductivists
that observation and experiment always come first. BEC is a fine case for deductivism: seventy years of
rich theorizing before any experimental confirmation worked. Superfluidity and superconductivity are
great examples for the inductivist: decades of phenomena and phenomenology before the BCS theory
of 1957, and even now high-temperature superconductivity is a fact of the laboratory and potentially of
industry, that no theory well explains.
Philosophers of science tend to write as if ‘the’ relation between theory and experiment was a
timeless aspect of the scientific endeavour. In Representing and Intervening I recall Humphry Davy’s lovely
invocation of analogy in 1812 (Hacking, 1983, p. 152). Fifty years later an equally great chemist, Justus
Liebig was a Popper ahead of his time, “in science, all investigation is deductive or a priori. Experiment
is only an aid to thought, like a calculation: the thought must always necessarily precede it if it is to have
any meaning” (ibid., p. 153). Popper merely furnished the epitome of all future deductivisms: “the
theoretician must long before have done his work […] It is he who shows the experiment the way”
(ibid., p. 155).
These are the standard examples, yet the entire contrast between theory and experiment may be
fading before our eyes. In the great BEC labs one regularly hears the following from experimenters. We
are so lucky – we have a theory group on the 5th floor who understand exactly what we do, and we
need them to work out what to look for. Go to the 5th floor, and one hears: We are so lucky – we have
an experimental group in the basement who understand exactly what we do, and we need them to give
us some numbers to use as parameters in our models. (Labs are usually in the basement to minimize
vibration and building sway in high winds.)
Here is a conjecture for our times: We have moved to a regime where, in physics, they are mutually
inextricable. You cannot do experiment without detailed theoretical plotting of the possible outcomes.
But also you cannot do theory without experiment telling you numerical values to incorporate in
models.
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5.2

A thesis due to Pierre Duhem made general

A century ago, in the course of his masterpiece on the philosophy of physics, Pierre Duhem
presented his famous argument that an observation made with instruments can never refute a theory
(Duhem, 1906; Duhem, 1956). An astronomical theory predicts that a celestial phenomenon will be
observed at a certain place and time. Using an appropriate telescope one sees nothing. Refutation! It is
time to revise the theory? Not necessarily, one can always modify the current theory of how the
telescope works.
Philosophers who appear not to have read Duhem now write about the Quine-Duhem thesis, but
that is a confusion. Quine wrote about holism and the revisability of any part of a conceptual scheme in
the light of a recalcitrant experience. He wrote about the logical possibility of saving any belief
whatsoever. Duhem wrote about the possibility in real-life experimental physics of saving a hypothesis
challenged by observations made using instruments.
Andrew Pickering and I have generalised Duhem’s thesis (Hacking, 1992; Pickering, 1995). You can
modify the theory of how a particular type of telescope works, but you can also modify the instrument
itself. The history of laser cooling just described affords a splendid example. We begin with an
arrangement of atom traps, lasers and so forth, but after the work of William Phillips, Paul Lett, and
their team at NIST, we modified both the apparatus (moving the detectors around) and the theory of
how it worked (the Sisyphus effect).

5.3

On conceptual change: what is a molecule?

We all learned that molecules are groups of atoms held together by the chemical bond (to mimic the
title of Linus Pauling’s famous textbook). I always thought that was one handy fixed point in the
sciences. Not so. Recall cold fermions. There is a strong analogy with Cooper pairs of another type of
fermion, namely electrons. The bond in Cooper pairs is very weak, compared with the chemical bond.
So too is the bond between pairs of fermions that form a boson – indeed the nature of this bond is not
well understood yet. It has become increasingly common for ultracold atomic physicists refer to
Cooper pairs as molecules, and likewise for fermion pairs. Far from this being a merely extended usage,
one hears the proposal that it is time to rethink the nature of the chemical bond. In 2003 Deborah Jin
and her colleagues wrote that fermion pairs are molecules “in the ordinary sense of the word” (Greiner,
Regal & Jin, 2003).
Ever since Kuhn and Feyerabend, philosophers have debated whether theory change produces
meaning change. Science in action gives us a richer perspective. We may at the moment be rethinking
what molecules are. Yes, this may produce a new or revised concept of the molecule, if you prefer to
talk that way. Such linguistic or logical playfulness should not deflect from the more complex issues of
rethinking the molecule. What holds items of a certain size together? Answers will be influenced by and
influence such profound concepts as the strong and weak forces in subatomic physics.

5.4

Signatures of BEC: written by nature or chosen by society?

Since 1995 there has been a standard ‘signature’ of Bose-Einstein condensate. A cloud of bosons is
trapped. Has condensation occurred? Turn off the traps and photograph the gas as it expands. Deduce
the energy of the atoms from the rate of adiabatic expansion. If Bose-Einstein condensation has
occurred, some of the gas will be a condensate in lowest energy state, and the rest will be thermal with
an ordinary Gaussian distribution of energies. The Boulder laboratory transformed the state into a vivid
picture. A sequence of three images in false colours of atomic velocity distribution is produced. The
height of the graph indicates density, colours indicate velocities. We ‘see’ the very cold gas (a) just
before BEC appears, a pretty Gaussian looking curve, then (b) with a peak appearing above the curve,
just as the condensation is starting, and (c) after a lot more evaporative cooling, when there is a peak of
low velocities, surrounded by a Gaussian-looking distribution of higher velocities. The ‘Three Peaks’
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have become the standard image for a lab to display, often on-line, in order to announce that it has
succeeded in making BEC.
To what extent is the choice of this image a historical accident? To what extent is it imposed by
‘natural’ constraints? The question is fairly general. Phenomena or what we call effects are often
associated with characteristic signatures. To take an even more current example, when fermion pairs
condense, the (presumed) superfluidity will cause vortices to appear on straightforward photographs of
the gas. This is called the smoking gun that establishes what is happening.6
It appears that the choice of a signal as definitive for a phenomenon is partly social, partly natural.
We choose a signal, and a way of formatting the signal (the colourful Three Peaks, the pretty symmetric
arrays of vortices) so that it strikes the human eye. Between social and natural are also the choices of
instruments, their history, their relative cost. That is partly a history of the evolution of the subject, but
also a contingent history of particular laboratories with their own instrumental traditions.
In his masterly study of high-energy physics, Peter Galison wrote of “the ‘golden event’: the single
picture of such clarity and distinctness that it commands acceptance” (Galison, 1997, p. 22). He lists
some famous ones, from Anderson’s picture of the positron in 1932 to the 1970s picture of the singleelectron neutral-current event in the 1970s. Note that golden events, in this way of speaking, are pictures.
But increasingly images are malleable. The old confidence that a photographic record tells it as it is has
gone forever. The Boulder team translated their data into a striking series of images where one can see
the peak (high density) of very unenergetic atoms (the part of the graph coloured blue). This image, the
Three Peaks, becomes cemented in the mind of the community. This is a remarkable collaboration of
the social and the physical. That in itself gives no incentive to anti-realism about the phenomenon of
BEC. The phenomenon is real, and it produces the signal by which we recognize it. But the form in
which that signal is made present to us, the extended community, is somewhat contingent on a tradition
that is only a few years old, and which was inaugurated during 1995. A tradition that in retrospect
seems inevitable. Thus we are furnished with a clear example of the contingent assuming the guise of
the necessary.

5.5

On analogical research: From the cold laboratory to the cold star

During the twentieth century, analogy almost disappeared from the philosophy of science, with the
notable exception of Mary Hesse, who connected analogy with modelling, and thereby presaged the
subsequent attention to models as opposed to theories (Hesse, 1963). Analogy has meant different
things in different eras, but there is the core idea of similarity in some structural respects between
things that are otherwise dissimilar, suggesting that they may be alike in other structural respects as well.
Here is a first use of what I shall call analogical research in the BEC field. There is the thought that
fermion pairs in the ultracold laboratory have a remarkable interest for nuclear astrophysics. ‘Ordinary’
luminous stars like our sun are mostly made up of protons – hydrogen atoms – that are burned into
helium by nuclear fusion. The heat of the fusion stops these stars from collapsing: the thermal
expansion and the gravitation attraction balance. Neutron stars such as white dwarfs are composed
mainly of neutrons. Neutrons are fermions. Fermions resist being compressed too tightly. There is a
rather cute reason for this. According to the Heisenberg uncertainty principle, severely constrained
position entails great uncertainty in momentum. So the locally constrained fermions move around very
fast, which produces what is called the degeneracy pressure. This counteracts gravity and keeps the blob
of neutrons from collapsing. Since we cannot experiment on white dwarfs, we have little direct
evidence telling us how to model fermions under these conditions, but it is now widely speculated that
they exist as fermion pairs forming a superfluid. In the laboratory we shall be able to determine
experimentally, by manipulation of conditions, a great many of the properties of fermion pairs that we
6

Referring to the research in Boulder, Physics World, March 2004, writes under the headline, ‘Fermionic first for condensates’:
‘[…] the JILA result is the “smoking gun” of a fermionic condensate’.
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have hitherto been unable to model. Thus by analogical reasoning we may pass from a more thorough
knowledge of the ultracold to an understanding of how and why neutron stars exist. And perhaps I was
wrong about the phenomenon of BEC existing only in labs. Maybe there are pockets of Bose-Einstein
condensate in neutron stars!

5.6

On analogical research: From crystals to optical lattices and back again

To take another example of analogical research, I quoted Rudolf Grimm: “interfering light fields can
be used to simulate a crystal lattice, providing a unique tool for solving problems in condensed matter
physics” (Grimm, 2005). Here is what he had in mind. A crystal is a solid with a well defined
geometrical form, characterised by a regular three-dimensional arrangement of atoms. A typical form is
a three-dimensional lattice. An optical lattice can be thought of as an artificial ‘crystal’, composed not of
atoms but, in a sense, of light. If you send two beams of laser light having the same frequency against
each other in opposite directions, interference produces periodic dark and bright bands, which have
half the wave length of the laser beam. Hence with three pairs of opposed lasers one can produce a
lattice in three dimensions. Such a lattice can be used to trap atoms of cold quantum gases. The
mathematics of such a lattice is simply taken over from a standard crystal lattice.
But now we can reverse the learning process. We took our knowledge of crystal mathematics and
applied it to optical lattices. We can use easily manipulated optical lattices to investigate the structural
properties of crystals that we cannot manipulate. This is really interesting. There is no good theory
about high temperature superconductivity of certain artificial crystals, and no easy way to interfere with
those crystals to find out more about them. So we can now by analogy transfer questions about these
remarkable crystals to laboratory work on optical lattices.
There is a remarkable feature shared by both these cases, but it is more apparent in the case of
crystals than in the case of neutron stars. We are no longer in the realm of argument by analogy. We have
turned to what might be called analogical research, we investigate X, which is not susceptible to laboratory
purification and manipulation, by an analogical substance Y, which is easily investigated in the
laboratory. The essence of the laboratory is controlled interference and the production of new
phenomena. When we cannot conveniently create a laboratory for asking one set of questions, we may
be able to create the analogical laboratory where we pose parallel questions, and then see if the answers,
by analogy, do not transfer back to the subject that in the first instance aroused our interest: neutron
stars or high temperature superconductivity.

5.7

Macro and micro merged?

Do we see quantum phenomena? My colleague Serge Haroche insists that atoms and ions have
ceased to be merely theoretical entities since he and his colleagues see small numbers of them in his
ultracold laboratory (Haroche, 2003). We may go even further. Have we changed forever the gap
between the microscopic and the macroscopic? Have we ended the dichotomy between Eddington’s
two tables? I think this is happening in many domains. There is mesophysics and nanotechnology. Most
astonishing of all, to my mind, are the macroscopic quantum phenomena induced by Bose-Einstein
condensation.
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Do fisicalismo ao sociologismo: o cientismo de sempre
Alberto Oliva *

1

INTRODUÇÃO

Este texto tem por objetivo apontar a que conseqüências reducionistas leva a sociologia cognitiva da
ciência também conhecida como Programa Forte ou socioconstrutivismo. Ao se apresentar como capaz
de explicar o conteúdo da ciência por meio de causas sociais e ao desqualificar as razões epistêmicas
como vazias idealizações filosóficas, a sociologia cognitiva da ciência acaba por se tornar a única
autêntica metaciência possível. A sociologia cognitiva da ciência é guindada à condição de ciência da
ciência e passa a deter o monopólio reconstrutivo sobre a ciência. Este artigo chama a atenção para as
implicações de se reduzir a cognitividade da ciência a produto da vida social. E questiona a
desqualificação, levada a cabo pela sociologia cognitiva da ciência, do que pensam sobre a ciência os
filósofos e os próprios cientistas. Do fisicalismo naturalista ao sociologismo relativista varia apenas a
versão do reducionismo. O que se defende no texto é que é de somenos importância se é natural ou
social. Isto porque trocar o reducionismo das ciências naturais pelo das ciências sociais em nada
contribui para uma melhor elucidação da racionalidade científica.
Existem na opinião de Williams (1977, p. 49) duas maneiras, ambas academicamente respeitáveis, de
responder à pergunta “como sabemos de que trata a ciência?”. Uma consiste em apregoar que a maior
parte da atividade científica pode ser dirigida à refutação ou à “solução de problemas”. Williams sustenta
que não sabemos se este é ou não o caso. A outra é sociológica: a comunidade científica pode ser
tratada como qualquer outra comunidade e ser integralmente submetida à dissecação sociológica.
Williams salienta que isso “pode” ser feito, mas que ainda não o foi. Mas o que tem faltado à sociologia
para chegar a uma completa explicação – abarcando tanto a ars inveniendi quanto a ars probandi – da
ciência? Que tipo de instrumental metodológico deve a sociologia adotar para se credenciar a
efetivamente explicar não apenas a existência institucional como também a dimensão cognitiva da
ciência?
A sociologia da ciência sempre enfrentou dificuldades para definir a abrangência do enfoque que
estaria apta a desenvolver sobre as ciências empíricas e as formais. Por muito tempo tendeu a acolher a
tese de que as estruturas e processos sociais são precondições para a formação das teorias científicas,
mas não para a aferição de seu valor cognitivo. Mais recentemente foi proposto o Programa Forte
pregando que o conteúdo das explicações científicas é plasmado por fatores sociais tanto quanto a mais
engajada teoria política. Essa forte mudança de atitude pode ser creditada a várias causas. Defendemos
o ponto de vista de que é principalmente o tipo de filosofia da ciência que a sociologia tacitamente
abraça que acaba por definir suas pretensões explicativas – circunscritas à gênese ou abarcando também
o conteúdo das teorias – sobre a ciência.
O reconhecimento de que a ciência qua instituição tem uma natureza social, de que seus
procedimentos de pesquisa podem ser vistos como ritos comunitários, não torna obrigatório aceitar a
strong thesis (Hesse, 1980, p. 29) de que sua substância explicativa não é passível de justificação
intrínseca, não passa de construção social. Chalmers (1994, p. 109) assinala que “uma idéia tradicional
de objetividade na ciência diz que [...] o desenvolvimento e a avaliação da ciência não estão sujeitos a
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uma explicação social”. Quando vista como construída com base em fatos, como expressão literal de
suas manifestações e relações, a teoria científica é apresentada como suscetível de ser justificada como
uma espécie de fotografia da realidade imune a desfigurações voluntárias e a jogos abertos ou velados
de interesses. Prevalecendo este tipo de visão, a abordagem sociológica não tem como se aproximar do
conteúdo da ciência. Como bem assinala Stark (1958, p. 171), por muito tempo prevaleceu a visão de
que “desenvolvimentos sociais não determinam o conteúdo dos desenvolvimentos científicos
simplesmente porque não determinam os fatos naturais”. Mesmo estando na origem de modos de ver
que levam a modos de ser, mesmo gerando padrões comportamentais, o social não tem o condão de
produzir o que é o caso no mundo dos fenômenos naturais. Haveria, portanto, ao menos um tipo de
conhecimento, da natureza, que não depende de como se dá sua produção social.

2

DO PROGRAMA FRACO AO FORTE

Em termos históricos, a sociologia da ciência envidou nos anos 30 esforços para conquistar o status
de disciplina científica. Nessa fase se destaca a figura de Merton (1973a e 1973b) com sua proposta de
investigar as comunidades científicas e as relações entre pesquisa científica e estrutura social
preservando a visão epistemológica tradicional de que a cognitividade da ciência não é nem condicionada
e nem determinada pela sociedade no interior da qual é produzida. O Programa Fraco em sociologia da
ciência, que não nutria a pretensão de dissecar a cognitividade da ciência, foi muito bem caracterizado
por Manheim (1959, p. 239): a determinação existencial do pensamento pode ser considerada um fato
demonstrado só naqueles domínios do pensamento em que se pode mostrar que o processo de
conhecer não se desenvolve historicamente de acordo com leis imanentes. Só quando, enfatiza
Manheim, não se segue apenas da “natureza das coisas” nem das “puras possibilidades lógicas”;
quando, em suma, não é movido por uma “dialética interior”. Só que, como salienta Laudan (1984, p.
41), “depois de várias décadas de negligência benigna, o conteúdo da ciência começou de novo a ser
submetido ao escrutínio da sociologia da ciência”.
Em meados dos anos 60 surge contra a Escola de Merton uma reação que Bunge (1991, pp. 524-60
e 1992, pp. 46-76) apropriadamente caracteriza como irracionalista e idealista. E não deixa de ser
curioso o fato de essa nova sociologia da ciência se apresentar, mesmo descrevendo a si mesma como
construtivista-relativista, como capaz de pintar um quadro mais realista da ciência. A desqualificação
como “mitos” do ideal da pesquisa desinteressada e da meta da verdade objetiva constituiria, para o
socioconsturivismo, o primeiro grande passo para se chegar à ciência de carne e osso, para se apreender
como social a funcionalidade essencial da ciência. Bunge não hesita em qualificar essa nova sociologia
da ciência de pseudocientífica.
A maioria dos defensores do novo estilo de sociologia da ciência não se sente intelectualmente
constrangida em tornar a ciência praticamente indistinguível da ideologia; em rebaixá-la a instrumento
de poder totalmente divorciado de qualquer preocupação com a elaboração de teorias em condições de
se legitimarem como verdadeiras ou prováveis. A ciência seria uma construção social que pouco se
diferenciaria em termos explicativos, malgrado os controles metodológicos a que são submetidos seus
resultados, dos mitos e especulações. Como bem aponta Bunge, a aceitação do construtivismorelativismo torna obrigatório admitir que o homem de Piltdown existiu – pelo menos entre 1912 e 1950
– simplesmente porque a comunidade científica nisso acreditou. Essa a conseqüência de se defender,
em termos ontológicos, que nada é (naturalmente) dado, que tudo é (socialmente) construído.
Que grandes transformações teriam ocorrido na sociologia e na ciência a ponto de provocarem
mudanças tão drásticas no modo de a sociologia encarar a ciência? Do lado da sociologia, nenhuma
revolução teórica aconteceu em condições de justificar o sociological turn (Brown, 1984). Na ciência –
enquanto objeto de estudo – não foram registradas mudanças nos modos de praticá-la com força para
motivar formas radicalmente novas de abordá-la sociologicamente. Mesmo as mais inovadoras práticas
e os mais revolucionários procedimentos introduzidos na ciência não levaram a resultados que se
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mostraram mais socialmente construídos que os anteriormente alcançados. Sendo assim, a que atribuir a
entrada em cena – ou a volta – da visão de que o conteúdo das teorias científicas longe de poder ser
epistemicamente justificado só pode ser explicado por meio de causas sociais?
A verdade é que tem faltado evidência histórico-empírica suficiente para corroborar a tese de que o
conteúdo das teorias científicas não passa de efeito de fatores sociais. Os poucos casos históricos que
têm sido invocados em apoio ao Programa Forte não respaldam nenhuma lei ou hipótese geral sobre a
determinação social dos conteúdos científicos. Não foi até hoje forjada a teoria sociológica capaz de
demonstrar que se outras fossem as condições sociais outro seria o teor explicativo de determinada
teoria. Mas até que ponto um mundo muito diferente em termos político-econômicos e socioculturais
daquele em que a teoria da relatividade foi gestada poderia tê-la levado a formulações e resultados
substantivamente dissimilares daqueles que foram obtidos? Não há estudo sociológico que tenha tido
êxito na formulação de leis, ou quase-leis, que mostrem estar o conteúdo das explicações científicas
subordinado ao que se passa nas macrolocações sociais. A falta de comprovação empírica para suas
teses não tem impedido a sociologia cognitiva da ciência, como a denomina Laudan (1978, p. 197), de
desqualificar a filosofia da ciência acusando-a de produzir imagens internalistas idealizadas –
predominantemente racionalistas e empiristas – de ciência que nada têm a ver com o cotidiano de suas
práticas.
Com base na standard view (Scheffler, 1967) ou na received view (Suppe, 1977), a genuína teoria
científica se compõe de enunciados observacionais, cujos valores-de-verdade podem ser determinados
confrontando-se “o que se diz” com “o que é empiricamente registrável”, e de enunciados teóricos
direta ou indiretamente derivados dos observacionais. Quando alcançável, a justificação de uma
explicação científica pode ser estabelecida de modo impessoal e a salvo de influências contextuais.
Sendo assim, o cognitivo é determinado apenas pela lógica e pela experiência. Toda justificação, ou
aferição crítica, se circunscreve ao campo das relações subsistentes entre proposições e estados de
coisas. Não há por isso necessidade de associar o conteúdo da ciência, no caso de se pretender entender
em que se estriba ou como se dá seu endosso ou rechaço, a estruturas e processos sociais. Se a
cognitividade qua tale nada deve à contextualidade e à historicidade dos fatores sociais, a reconstrução
da racionalidade científica pode ser feita de modo estritamente epistemológico sem qualquer
contribuição complementar da sociologia.
A sociologia da ciência tradicional não ousava encarar o conteúdo das ciências naturais como
socialmente condicionado ou determinado em virtude principalmente de endossar de forma tácita uma
concepção internalista, predominantemente justificacionista/fundacionalista, de conhecimento. Isso é
que a levava a ter postura explicativa modesta diante da ciência e não limitações internas ou interditos
filosóficos. Junto com a filosofia da ciência tradicional, perfilhava a velha sociologia da ciência o ponto
de vista de que a institucionalização das práticas e a aplicação dos resultados podem ficar a reboque de
projetos e interesses sociais, mas não o valor cognitivo das teorias científicas. Daí a imagem elucidativa
de Stark (1958, p. 174): “as forças sociais, locomotivas que puxam ou empurram o trem da ciência, não
têm o poder de determinar o que é carregado nos vagões”.
Ficava difícil defender a explicação sociológica do conteúdo da física numa época em que a
cientificidade das ciências naturais era tomada como modelar e a das sociais avaliada como controversa.
Uma disciplina como a sociologia, cindida em escolas e refém do Methodenstreit, inevitavelmente
enfrentava dificuldades para se apresentar como capaz de elucidar a racionalidade de ciências tidas
como exemplares. O modo taxativo com que a sociologia cognitiva da ciência reduz a ciência à
construção social deixa a impressão de que foi totalmente superado o desafio de conferir cientificidade
às chamadas moral sciences; ou de que o enfoque que a sociologia cognitiva da ciência se propõe a
desenvolver sobre a ciência se escora em uma teoria que, mesmo sendo social, nada encerra de
controverso. Como a sociologia cognitiva da ciência não pode alegar nem uma coisa e nem outra, é
cabível indagar que razões epistêmicas ou que fatores sociais fizeram com que as disputas
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metodológicas endêmicas na história das ciências sociais deixassem de ser um dos inibidores
fundamentais da pretensão da sociologia de explicar o conteúdo da ciência.
Em filosofia das ciências sociais, entende-se por naturalismo a tese de que a vida social é cognoscível
da mesma forma que o mundo natural. E que as sociais, para se tornarem autênticas ciências, devem
tomar as naturais como modelos. O naturalismo é assim proposto por Mill (1949, p. 545): “o estado de
atraso em que se encontram as ciências morais só poderá ser remediado aplicando-lhes os métodos das
ciências físicas, devidamente estendidos e generalizados”. O empirismo lógico promoveu a
“linguisticização” do naturalismo: as disciplinas que pretendem se tornar científicas devem imitar a
linguagem da física, erigida em linguagem universal da ciência (Carnap, 1971). O que isso pressupõe é
que a linguagem de qualquer subdomínio da ciência pode ser equipolentemente traduzida para a sintaxe
da linguagem da física. O fisicalismo é uma modalidade de reducionismo que prega que se empregando
a linguagem e a metodologia adequadas é possível se fazer ciência (social) a salvo de influências
metafísicas e ideológicas. O que não se enquadra nas bitolas sintáticas da linguagem da física é
desconsiderado como uma forma supra ou transempírica – fruto das debilidades lógicas da sintaxe das
línguas naturais – de abordagem dos fenômenos investigados.
Carnap (1969b, p. 95) defende a tese de que “uma vez que todos os objetos culturais são redutíveis
aos objetos psicológicos e todos os psicológicos aos físicos, a base do sistema pode ser colocada no
domínio dos objetos físicos”. Forte foi a reação ao projeto de fisicalizar as ciências sociais. E mesmo a
pesquisa social que procurou seguir à risca os preceitos metodológicos do fisicalismo não conseguiu
apresentar resultados significativos. A obra de Kuhn (Barnes, 1982) dá início ao movimento de
insurgência metacientífica contra o “imperialismo metodológico” das ciências naturais. E serve de
ponto de partida para a pretensão de prover uma explicação sociológica do conteúdo de ciências como
a física. Ao almejar estudar a cognitividade da ciência como um mero conjunto de fatos sociais,
repelindo as filosofias que perfilham uma concepção normativa de racionalidade, a sociologia cognitiva
da ciência promove a completa inversão do naturalismo. A entrada em cena das filosofias da ciência
autoproclamadas pós-positivistas muito contribuiu para que a sociologia passasse, a despeito de ter sua
cientificidade o tempo todo debatida e questionada, a se sentir capaz de abraçar a tarefa de explicar
ciências antes tomadas como modelos de cognitividade.
Mais que qualquer grande transformação interna da sociologia, é o antinaturalismo professado pelas
filosofias da ciência autoproclamadas pós-positivistas que vai alimentar a pretensão da sociologia da
ciência de se tornar cognitiva. A inversão do naturalismo não se deu em virtude de as ciências sociais
terem provado possuir uma modalidade peculiar de cientificidade. Defendemos a tese de que por não
ter a sociologia passado por nenhuma mudança de paradigma, por nenhuma gestalt switch, que a
credenciasse a estudar o conteúdo da ciência sua radical mudança de atitude diante da ciência é
filosoficamente induzida. O sociological turn foi proclamado sem que a sociologia tivesse descoberto
novos e cruciais fatos sobre a sociedade ou sobre a racionalidade científica. Só pode por isso ser
explicado por razões e/ou fatores que estão fora da sociologia e da ciência. Na realidade, foi
propulsionado pela ampla revisão crítica do mainstream da filosofia da ciência. Até hoje, a sociologia
cognitiva da ciência não tem como se legitimar como produtora de sólidos estudos empíricos sobre a
ciência. Estando certa nossa tese de que é inequívoca sua dependência à filosofia da ciência, a sociologia
cognitiva da ciência não deveria, como sói fazer, desqualificar a filosofia da ciência como criadora de
especulações divorciadas da ciência de carne e osso. Mesmo porque é de secundária importância se a
filosofia que embasa a sociologia cognitiva da ciência se define como pós-positivista.
Contra o confinamento do escopo da investigação sociológica aos processos sociais que levam a
descobertas e invenções na ciência, Bloor (1991, p. 80) sustenta que os filósofos, sob a máscara da
“epistemologia” e da “filosofia da ciência”, têm tentado monopolizar o estudo cognitivo do
conhecimento, especialmente científico, deixando apenas o resíduo irracional para os psicólogos e
sociólogos. Só que essa pretendida redefinição de competências – em que a sociologia ambiciona
desbancar a filosofia – nos estudos sobre a ciência foi determinada pela crescente aceitação de teses
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epistemológicas heterodoxas e não por transformações revolucionárias – empíricas ou conceituais –
ocorridas no seio da sociologia.
O sociological turn constitui, como bem observa Laudan (1984), apenas um manifesto metasociológico
por meio do qual se declara, prometendo a posterior comprovação empírica, que a sociologia tem
competência para explicar como fato social, por meio de fatores sociais, até mesmo o valor cognitivo
das teorias que aspiram a ser científicas. Defendemos a tese de que, no fundo, o que a sociologia
cognitiva da ciência faz é dar uma versão sociologista às teses heterodoxas da Nova Filosofia da Ciência
que tem entre seus expoentes nomes como Kuhn e Feyerabend. As filosofias da ciência historical-oriented
foram mais importantes para o surgimento da sociologia cognitiva da ciência que a propalada decisão
de dar caráter empírico aos estudos (sociais) sobre a ciência. A verdade é que para defender a guinada
do internalismo para o contextualismo, do naturalismo para o “socioconstrutivismo”, a sociologia
cognitiva da ciência se socorre o tempo todo de entimemas epistemológicos. Endossa, por exemplo, a
tese epistemológica de Feyerabend (1980, p. 160) de que inexiste distinção entre teoria e observação
para com base nela decretar que não há constatação, que tudo é sempre interpretação. E que o que
confere identidade à interpretação é essencialmente social.
Acuada pelo Methodenstreit e questionada pelo naturalismo, a sociologia da ciência aceitava ficar
adstrita ao estudo do contexto da descoberta considerando-se inapta a dissecar o contexto da
justificação das ciências (naturais). Tudo muda quando a Nova Filosofia da Ciência rechaça a legislação dos
critérios de cientificidade/demarcação. E mais ainda quando mina as separações entre contexto da
descoberta e contexto da justificação, teoria e observação, fato e valor, dados e interpretações, entre o
que é o caso e o que se acredita ser o caso, entre o logicamente necessário e o socialmente
convencional. O que a sociologia faz, para se candidatar a explicar como social o todo da ciência, é
simplesmente eliminar qualquer resquício das supracitadas dicotomias em prol do monismo social.
A proliferação, a partir dos anos 30, de filosofias da ciência cada vez mais dissonantes, e
manifestamente incomensuráveis, vai aos poucos enfraquecendo o internalismo e, por extensão, o
naturalismo e o fisicalismo. Da Nova Filosofia da Ciência o sociólogo recebe pesada munição
metacientífica para defender a tese de que até mesmo as explicações que mais inequivocamente têm
como se validar como científicas são frutos de consensos socialmente construídos. A sociologia amplia
seu escopo explicativo sobre a ciência quando passa a ser municiada por argumentos epistemológicos
que rechaçam o que Searle (2000) chama de posições-padrão: realismo, teoria da verdade como
correspondência, teoria referencial do significado. O deslocamento – levado a cabo pela Nova Filosofia
da Ciência – da ênfase nos componentes sintático-semânticos para a superestimação dos ingredientes
pragmáticos da linguagem científica foi fundamental para tentar dar alguma sustentação às concepções
externalistas de racionalidade científica. O abandono da visão de que as crenças verdadeiras e racionais
demandam um tipo de explicação, as falsas e irracionais, outro, está associado ao pressuposto de que
toda credibilidade intelectual é local, isto é, determinada por cambiantes fatores contextuais.
Promover a guinada que substitui a concepção de conhecimento como teoria verdadeira justificada pela
que o define como crença socialmente causada envolve colocar, em última análise, no lugar de uma teoria do
conhecimento uma teoria da ação social com todas as dificuldades dái decorrentes. Um exercício de sociologia
da sociologia leva à seguinte questão: durante o período em que adotou o Programa Fraco, confinado à
atividade de identificar as causas sociais que levam uma comunidade de pesquisadores a cometer erros
grosseiros – a rejeitar o certo e a aceitar o errado, como o ilustra o caso Lysenko (Huxley, 1949) – a que
tipo de determinação social estava sujeita a sociologia da ciência?
A sociologia que acolhia o pressuposto de que causas sociais só explicam a formação das crenças
que desrespeitam as razões ou desconsideram os fatos endossava alguma modalidade de filosofia da
ciência internalista. E a pretensão de prover explicação social para o conteúdo das teorias científicas não
deixa também de se estribar numa filosofia da ciência tacitamente perfilhada – com algum tipo de
inclinação externalista – por mais que a sociologia cognitiva da ciência tente se legitimar por meio da
retórica da pesquisa empírica. A visão de que só os desvios “patológicos”, ideologicamente motivados
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ou não, do comportamento racional na pesquisa são socialmente causados está afinada com as
posições-padrão adotadas pelas filosofias da ciência tradicionais. E a de que a sociologia pode se
credenciar a dissecar até o conteúdo de teorias científicas amplamente testadas, e corroboradas, mostrase dependente das filosofias da ciência pós-positivistas.
O que é obra da razão exige justificação e o que é fruto da associação, da vida social, demanda
explicação. Se o que está em questão é justificar, buscam-se razões; se o objetivo é explicar, causas passam
a ser procuradas. Pode-se tentar uma justificação para a explicação – uma meta-explicação. O difícil é
aceitar que as explicações produzidas por uma ciência (por exemplo, a física) só possam ser em última
instância elucidadas e entendidas por meio das explicações de outra (a sociologia). Despontaria como
ilusório discorrer de forma interna e imanente sobre a ciência se o que explica sua existência social se
constituísse em chave de compreensão dos procedimentos utilizados com a finalidade de justificar suas
teorias. E nesse caso aquilo que é apresentado pelo filósofo e pelo cientista como justificação racional nada
mais seria que um processo social de construção de alegações.
Se o conteúdo das teorias científicas pudesse ser completamente explicado de modo sócio-histórico
seria vão tentar justificá-lo com base em argumentos logicamente validos e evidência empírica, positiva
ou negativa, significativa. A conseqüência disso seria que os pesquisadores não entenderiam o que
fazem: suporiam que decidem com base em razões (lógico-empíricas) quando são determinados por
fatores (psicossociais). Disso resulta que a racionalidade científica seria uma ilusão: seus produtos não
teriam seu valor cognitivo autonomamente estabelecido com base em regras constitutivas de um
método aspirante à universalidade. Sendo tudo apenas efeito ou reflexo da vida social não existiriam
procedimentos racionais que permitissem qualificar um resultado de logicamente cogente ou
empiricamente firmado. A sociologia cognitiva da ciência adota pressupostos incompatíveis com os da
filosofia da ciência na medida em que a busca de explicação (social) para a ciência torna dispensável a
preocupação com a justificação (epistêmica). Teses como a de Fleck (1979, p. 42) – “a cognição é a
atividade humana mais socialmente condicionada e o conhecimento é a mais elevada criação social” –
exprimem uma visão oversocialized de conhecimento. E quando Fleck, em continuação, declara que “toda
teoria epistemológica é trivial por não levar em conta, de uma forma fundamental e detalhada, a
dependência sociológica de toda cognição” está desmerecendo todo e qualquer estudo metacientífico de
tipo filosófico.
Em termos programáticos a sociologia cognitiva da ciência persegue como objetivo construtivo o
desenvolvimento de estudos empíricos sobre a ciência. Acalenta como desiderato destrutivo desmascarar
com estardalhaço retórico o que reputa de “mitos” racionalistas sobre a ciência produzidos por filósofos e
cientistas. Na óptica da sociologia cognitiva da ciência, o cientista natural se imagina, com o apoio das
filosofias da ciência tradicionais, um fiel aplicador de um método especial e confiável. Para a sociologia
cognitiva da ciência, o cientista natural ao assim pensar mostra que desconhece o que de facto o move.
Ignora que sua atuação é plasmada por forças sociais quando credita a imperativos metodológicos ou a
compulsões epistêmicas a rationale das decisões que toma. Se as coisas se passam dessa forma disso decorre
que só o sociólogo ou o antropólogo pode proporcionar a efetiva compreensão da ação do cientista
(natural). O que a sociologia cognitiva da ciência faz é propor a substituição da justificação por meio de
razões pela explicação por meio de causas como se tal operação pudesse ser legitimada como uma mera troca
da filosofia (da ciência) pela ciência (sociológica). Para tanto, adota o pressuposto de que a natureza dos
resultados da pesquisa pode ser elucidada identificando-se os fatores sociais que levaram a eles e não
invocando, como costumam fazer os filósofos e os próprios cientistas, razões lógico-empíricas.
É cabível conjeturar até que ponto a sociologia cognitiva da ciência lança mão da retórica do
desmascaramento, denunciando a ilusoriedade das visões dos filósofos e cientistas sobre a ciência, com
a finalidade de ocultar que carece de lastro empírico sua tese de que a cognitividade é fruto da
sociabilidade. Mesmo deixando de atingir suas metas explicativas, a sociologia cognitiva da ciência se
destaca por denunciar que a visão internalista – predominantemente racionalista e empirista – passa ao
largo das determinações sociais que fazem a ciência ser o que é e ter o conteúdo que tem. Estando a
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sociologia cognitiva da ciência certa, cientistas e filósofos nada mais fazem que criar, ainda que com
motivações e propósitos intelectuais distintos, ficções metacientíficas. A postulação de uma
racionalidade autárquica nada mais seria que a racionalização da função desempenhada pelos fatores
sociais nos processos de aceitação e rejeição das teorias científicas. Ao se criar um abismo entre as
razões (epistêmicas), reputadas ilusórias, e os fatores (sociais), tidos como determinantes, tornam-se
inconciliáveis os estudos metacientíficos levados a cabo respectivamente pela filosofia e pela sociologia
da ciência.

3

EXPLICAR A CIÊNCIA OU DESMASCARAR AS OUTRAS METACIÊNCIAS?

A sociologia cognitiva da ciência é uma modalidade de metaciência afinada com o tipo de distinção
bastante difundido em ciências sociais entre as regras reconhecidas numa dada sociedade e o
comportamento real dos indivíduos. O pressuposto abraçado é o de que aquilo que o agente diz sobre
os móveis de sua conduta não coincide com as causas que o levam a fazer determinadas coisas. No caso
da ciência, pensa o pesquisador que aceita, por exemplo, uma teoria por sua excelência descritiva,
explicativa e preditiva quando nada disso é decisivo. Méritos ou deméritos explicativos intrínsecos não
seriam os fatores determinantes das escolhas que o cientista faz. Esse esquema propõe que se substitua
a justificação que invoca razões (adotada pelo próprio cientista) pela explicação baseada na identificação
de causas (feita pelo sociólogo). A mudança é radical: a reconstrução do agir com base em razões cede
lugar ao estudo da conduta determinada por causas. Isso significa que o conhecimento que o agente
(cientista) supõe ter de seu pensar e agir não é conhecimento; é necessário que o sociólogo identifique
as causas do que pensa e faz o cientista. Os critérios que julgam o (que é) conhecimento não são
imanentes a seu evolver.
Ao deixar de acolher a visão que os cientistas têm de si mesmos, de suas práticas e da ciência em
geral, a sociologia cognitiva da ciência se coloca contra as interpretações que encontra nos fatos – nos
que constituem a ciência – que investiga. Ao rechaçar como especiosas as crenças dos cientistas sobre o
que fazem, a sociologia cognitiva da ciência não estaria também atacando o modo com que a ciência é
praticada? Mesmo porque muitas das formas de praticar ciência derivam de como é vista. Mas se esse
for o caso, a sociologia não só dá à ciência a visão correta de si mesma como indiretamente questiona a
forma – principalmente racionalista ou empirista – com que muitas de suas atividades são conduzidas.
E ao passar a deter todo esse poder metacientífico, a sociologia é guindada ao topo dos saberes e se
transforma em ciência da ciência. Só por seu intermédio se pode entender o que realmente é a ciência, só
assim se logra ir além do que seus praticantes de modo enganoso pensam que ela é. Assim a sociologia
puxa o véu da ilusão criado por filósofos e cientistas e se vinga das açoitadas epistemológicas do
fisicalismo: as teorias forjadas por ciências como a física se apresentam especiosamente como
explicações da realidade natural quando, no fundo, não passam de subprodutos de processos e
estruturas sociais. Isso implica que em última análise só há uma ciência – a da vida social. Só ela consegue
explicar o que é e como funciona a ciência – uma comunidade como outra qualquer.
Ao proclamar que as razões epistêmicas invocadas pelos cientistas não logram justificar suas
decisões, que só os fatores sociais as explicam – em suma, que o que faz a ciência ser o que é está fora
da ciência – a sociologia cognitiva da ciência se inspira em esquema explicativo dualista – o que se diz
que se é e o que de facto se é – amplamente empregado em ciências sociais. Em Durkheim aparece assim
formulado:
Os indivíduos, que são os agentes da história, fazem determinada idéia dos acontecimentos de que
participam. Para poderem compreender sua conduta imaginam-se a perseguir tal ou qual objetivo que lhes
parece desejável e elaboram razões para provar a si mesmos e, caso seja necessário, a outrem que esse
objetivo é digno de ser desejado [...]. Mas essas explicações subjetivas não têm valor; pois, os homens não
vêem os verdadeiros motivos que os fazem agir. (Durkheim, 1975, pp. 245-246)
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Quando deslocado para o campo da metaciência, esse modelo sociológico acaba por decretar que o
ser da ciência escapa à apreensão de seus praticantes. Estes ilusoriamente acreditam que os resultados
alcançados são frutos de operações lógicas e constrangimentos empíricos e não de fatores sociais.
Desse modo, a sociologia passa a se atribuir também a missão – para além das tarefas de descrever,
explicar, predizer comumente atribuídas à ciência – de desmascarar o que a ciência pensa de si mesma e,
de roldão, o que a filosofia pensa sobre ela. Denunciar a imagem internalista que a ciência costuma
fazer de si mesma, e reforçada pela maioria das filosofias da ciência, desemboca na conclusão de que só
a sociologia sabe efetivamente o que faz a ciência ser o que é. Sendo esse o caso, todas as ciências se
reduzem a uma – à sociologia. No lugar do fisicalismo entra o sociologismo. E, a despeito de todas as
aparências em contrário, essa mudança é também expressão de cientismo/cientificismo.
Sem muito exagero retórico pode-se acusar a sociologia cognitiva da ciência de equiparar a ciência a
mais militante ideologia ao reduzir a explicatividade até mesmo das mais confirmadas teorias científicas
à incidência de fatores sociais. Mas quem em sã consciência sustentaria que a teoria da relatividade é tão
socialmente determinada quanto, por exemplo, o maoísmo? Como aceitar que as ciências naturais
refletem os conflitos de interesses e a luta de classes tanto quanto as teorias políticas e sociais atreladas
a projetos de disputa do Poder?
Teses como as da sociologia cognitiva da ciência levam ao “societarismo” e, por extensão, ao
imperialismo das ciências sociais. A sociologia passa a ocupar o trono de rainha das ciências que o
naturalismo concedera à física. O poder científico e o metacientífico, altamente concentrados, só
trocam de mãos. Com a completa inversão do naturalismo, a Grande Ciência passa a ser a Sociologia
(da ciência). Não por acaso, a sociologia cognitiva da ciência exibe o mesmo desprezo pela filosofia do
fisicalismo. E o interessante é que duas filosofias – o (neo)positivismo e o relativismo respectivamente
– servem de inspiração e base para o fisicalismo e o sociologismo.
Para sustentar que o filósofo cria ficções racionalistas ou empiristas sobre o que é a ciência e o
cientista se engana a respeito da natureza de sua própria atividade, a sociologia cognitiva da ciência
recorre a um reducionismo que tampouco tem como se livrar da pecha de cientificista. O fato de ser de
tipo sociológico, e não mais físico, não o torna automaticamente superior e menos restritivo. Para
poder denunciar as concepções cognitivistas, supostamente divorciadas do ser e do fazer da ciência, o
sociólogo se concede o privilégio de forjar a única reconstrução adequada da ciência. A visão do
agente/cientista é errada, a do sociólogo a certa. Nesse sentido, é inevitável se chegar à conclusão de
que a única efetiva ciência é a sociologia. O esquema dualista “essência x aparência” – o que se supõe
de forma racionalizadora que produz o assentimento às crenças e o que efetivamente leva a ele – dá à
explicação que capta os fatores sociais, determinantes, o monopólio do conhecimento e desclassifica a
invocação de razões (lógico-empíricas) como ilusão, interessada ou não, dos agentes, no caso, os
cientistas.
Ao apregoar que os cientistas e filósofos não se dão conta de que a cognitividade da ciência é
produto da vida social, o sociólogo assume uma dupla missão. A pars construens consiste em explicar toda
a ciência por meio de causas sociais e a pars destruens em desmascarar o que pensam sobre ela os filósofos
e os próprios cientistas. Para se afirmar como cognitiva, a sociologia declara destituídas de valor, por
considerá-las ilusórias, a reconstrução filosófica e a auto-imagem da ciência. Se a cognitividade não se
justifica, mas se explica no essencial pelos modos com que os mecanismos institucionais moldam o
conteúdo da pesquisa, disso se segue que a sociologia – e não a filosofia e a própria ciência – é que tem
condições de proporcionar a efetiva compreensão da ciência.
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A sociologia, ao dar à ciência a visão correta de si mesma, adquire o status de ciência da ciência com
uma peculiaridade: mais que uma metaciência passa a ser o único modo de entender o que é a ciência
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para além do que seus praticantes pensam que é. Uma explicação da ciência que contraria o que a própria
ciência pensa de si mesma tem uma natureza paracientífica. Denunciar a imagem de tipo racionalista (from
the top down) ou empirista (from the bottom up) que a ciência costuma formar de si mesma – e convergente
com a maioria das filosofias da ciência – equivale em última análise a decretar que a ciência, em que
pese sua pretensão de produzir explicações, é uma prática social incapaz de compreender e pensar a si
mesma.
Concordamos com Putnam (1984, p. 126) quando assinala que o caráter cientístico [scientistic], ou
cientificista, do positivismo lógico é completamente manifesto e desavergonhado. Mas que também há
cientismo, ou cientificismo, por trás do relativismo e do culturalismo. A diferença é a facilidade com
que os reducionismos de tipo psicossocial conseguem ocultar sua identidade profunda. A teoria
segundo a qual a ‘racionalidade’ nada mais é que o que nossa cultura local a faz ser reduz o estudo de
todas as manifestações intelectuais que se pretendem pautadas pela racionalidade a investigações
sociológicas, antropológicas ou psicológicas. E essa é também uma forma de reducionismo, de
cientificismo, por mais que se apresente com o vistoso rótulo de explicação social. Do fisicalismo ao
sociologismo o que há é o reducionismo (cientificista) de sempre.
Como bem observa Putnam, no caso de a racionalidade ser definida por meio de um programa ideal
de computador, se está diante de uma teoria cientística inspirada nas ciências exatas. Acrescentaríamos
que se o programa reducionista for a física, se trata de cientismo lastreado nas ciências naturais. E no
caso de se definir simplesmente por normas culturais locais constitui, como ressalta Putnam, também
uma teoria cientística – só que inspirada na sociologia ou na antropologia. É indiferente se o
reducionismo é natural ou social. Substituir a física pela sociologia, o naturalismo pelo societarismo, não
enseja melhor entender a complexidade da racionalidade (científica) nem como fato social e muito
menos como construção metodológica. Em nome da superação de reducionismos como o fisicalista
não se justifica propor outro. Trocar o imperialismo das ciências naturais pelo das sociais não contribui
para uma melhor elucidação da racionalidade científica.
A guinada da visão de que o conhecimento é “justificado pela invocação de razões” para a de que o
conhecimento “não passa de crença institucionalmente legitimada” exige a formulação de uma
fundamentada teoria da ação social. E, se eficientemente elaborada, essa teoria da ação social passa a ser
a expressão-maior da explicação científica, já que explica – ou contribui decisivamente para explicar – a
ciência no que tem de mais essencial – sua natureza socialmente construída. Nesse caso, a teoria da ação
social passa a ser a chave de compreensão da ciência. Sem ela, pouco ou nada se faz de
metacientificamente relevante. Sendo assim, todas as ciências se tornam redutíveis à sociologia, já que
todas são explicáveis pela sociologia. É ela que desmancha as ilusões sobre a racionalidade da ciência ao
reduzi-la a um capítulo da Ação Social. Só que o próprio conceito de ‘ação social’ é controverso
(Campbell, 1998, p. 23 e ss).
A rejeição dos dois tipos de roteiro causal – um para crenças racionais, outro para irracionais –
reduz todo genuíno conhecimento à sociologia, já que a ela, e só a ela, pode ser dada a incumbência de
elucidar o que são e fazem os outros campos do saber. E tudo para se chegar à conclusão, já implícita
no ponto de partida, de que as ciências não são o que pensam que são e fazem. O enorme poder
intelectual que a sociologia passa a deter deriva de ser investida da missão de mostrar que a visão que as
ciências – os pesquisadores – têm delas mesmas é falsa; que o que supõem fazer não é o que de facto
fazem. Acreditam-se movidas por razões (epistêmicas) quando são determinadas por fatores (sociais), se
consideram intelectualmente autônomas quando são socialmente moldadas em seu conteúdo.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tem razão Bouveresse (1984, p. 40 e ss) quando sustenta que tanto o cientificismo inspirado nas
ciências exatas quanto o que se baseia na antropologia, na sociologia ou na história – nas ciências sociais
em geral – nos tiram a oportunidade de compreender o que podem ser a natureza e a função da razão.
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A combinação do cientificismo com o relativismo só parece estranha à primeira vista; alguém que
sustenta, por exemplo, que os critérios de aceitabilidade racional são apenas o reflexo das relações de
dominação e exclusão que caracterizam determinado tipo de sociedade pretende em geral enunciar um
fato objetivo; só que, no fundo, reduz o amplo e variado uso da razão e do conhecimento a
epifenômeno da vida social. E desse modo só habilita ao estudo desse tipo de fato, ou de determinação
causal, um tipo de saber – o social. Isso quando não ocorre de ir mais longe com a defesa da tese de
que tudo é ideológico. Como arremata Bouveresse, usar a razão para demonstrar que seu bom uso é
impossível é mais que um erro – é uma perda de tempo.

6
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1

INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é analisar os resultados de alguns estudos em que Thomas Hunt Morgan
(1866-1945) discutia a determinação de sexo, publicados entre 1903 e 1909. Vários trabalhos deste autor
no período considerado atestam que ele não aceitava nem os princípios mendelianos e nem a teoria
cromossômica (Morgan 1903; Morgan, 1907; Morgan, 1908, por exemplo). Por outro lado, estudos
historiográficos discutem sua mudança de posição em 1910-11 quando passou a adotar uma linha de
pesquisa neo-mendeliana em suas investigações (Allen, 1974, p. 50; Allen, 1981; Moore, 1983; Martins,
1998; Martins, 2002a). Este artigo tratará, portanto, acerca do período que antecedeu a “conversão” de
Morgan à teoria mendeliana-cromossômica. Procurará averiguar se, entre 1903 e 1909, ele seguia
alguma teoria existente na época ou se tinha sua própria teoria a respeito do assunto, bem como se
houve modificações em seu pensamento. Discutirá, além disso, se nesses estudos, sob o ponto de vista
científico, ele encontrou alguma evidência experimental que pudesse ter contribuído para a mudança de
opinião a respeito do assunto.
Apesar de o interesse pela determinação do sexo não ser novidade, remontando à Antigüidade
grega, o mesmo se intensificou na virada do século XIX. Diversos autores trataram sobre o assunto
produzindo grande quantidade de artigos entre 1890 e 1910 (Maienschein, 1984, pp. 457-458). Alguns
defendiam que os fatores determinantes do sexo eram externos (ambientais, qualidade e quantidade da
nutrição da mãe). Outros apelavam para determinantes internos pré-formados ou algum tipo de
controle epigenético que se manifestaria durante o desenvolvimento do embrião, cuja localização podia
ser nuclear ou citoplasmática (Darden, 1991, p. 89). Dentre os adeptos da idéia de que o sexo era
determinado por fatores externos estavam o zoólogo alemão Hermann Landois (1835-1905), que havia
estudado a lagarta Vanessa e o embriologista Gustav Born (1850-1900), que chegara à conclusão de que
sapas fartamente nutridas geravam mais fêmeas. Já Lucien Cuénot (1866-1951), a partir de evidências
encontradas em estudos com insetos e anfíbios, considerava que os fatores externos não exerciam
influência na determinação de sexo, que estaria relacionada a fatores internos (Maienschein, 1984, p.
459; Morgan, 1903, p. 102; Martins, 1999b, pp. 236-237).
Embora Erwin Clarence McClung (1870-1946), no final do século XIX, houvesse proposto uma
hipótese que relacionava a determinação do sexo masculino em insetos hemípteros (Pyrrochoris) ao
cromossomo X, os estudos citológicos e embriológicos traziam sérias dúvidas acerca da possibilidade
de que a hereditariedade estivesse vinculada aos cromossomos ou mesmo ao núcleo celular. Por outro
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lado, havia fenômenos que não podiam ser explicados pelos princípios mendelianos (Martins, 1997,
cap. 3, p. 3.1; Martins, 1999a; Martins, 1999b).
Apesar de equivocada, já que relacionava a presença do cromossomo X à determinação da
masculinidade, a hipótese de McClung estimulou uma série de investigações sobre a gametogênese (no
início principalmente a espermatogênese) em insetos. Dentre esses estudos, houve alguns que a
confirmaram, como aqueles feitos por Walter Sutton (1877-1916) em Brachystola magna; e outros que a
negaram, como aqueles feitos por Thomas Harrison Montgomery (1873-1912) no hemíptero Pentatoma
(Martins, 1999b, p. 241). Destacaram-se também as investigações de Edmund Beecher Wilson (18561939) e Nettie Maria Stevens (1861-1912) entre 1905 e 1912 em diversas ordens de insetos como nos
coleópteros e hemípteros, mostrando a grande complexidade de modelos encontrados (ver Brito, 2004,
caps. 2 e 3).
Morgan desenvolveu seu doutoramento em Zoologia na Johns Hopkins University (1886-1891) sob a
orientação do naturalista norte-americano William Keith Brooks (1848-1908). Nesta época, a tradição
dominante era a morfológica cujo enfoque era principalmente descritivo e tinha como principal
objetivo o esclarecimento acerca da origem das relações entre as espécies existentes. A tese de Morgan
tratava da embriologia e filogenia de um grupo de invertebrados então conhecido por Pycnogonida
(aranhas do mar). Em 1891 ele começou a lecionar Biologia no Bryn Mawr College, onde permaneceu até
1904, quando foi contratado como professor de Zoologia experimental na Universidade de Columbia.
Segundo Garland Allen, durante esse período Morgan mudou o enfoque em suas pesquisas que se
tornou experimental e analítico. De 1904 a 1910 o zoólogo norte-americano interessou-se pela
hereditariedade e evolução (Allen, 1978, pp. 24-25, 46-47, 97).

2

OS PRIMEIROS ESTUDOS SOBRE O ASSUNTO

O interesse de Morgan pela determinação do sexo no início do século XX é mostrado não apenas
pelas investigações que desenvolveu, mas também pela publicação de um artigo onde discutia acerca
das teorias que existiam na época a esse respeito (Morgan, 1903). Nesse artigo, cujo estilo é o de um
trabalho de divulgação, não aparecem referências claras e completas sobre as fontes de informação e
nem bibliografia final. Além de expor as teorias existentes ele manifestou sua própria opinião. De um
modo geral, o zoólogo norte-americano não atribuía muita importância aos fatores externos, exceto no
caso de algumas formas partenogenéticas como no protozoário Hydatina senta1, que tinha três tipos de
fêmeas, e nos insetos afídeos2. Em Hydatina, ele considerou que fatores externos podiam determinar o
tipo de óvulo a ser produzido. No entanto, não especificou quais seriam esses fatores. Já nos afídeos,
admitiu que a mudança na alimentação podia propiciar o aparecimento de óvulos que produziam
machos ou fêmeas. Apesar de considerar que os fatores determinantes do sexo eram principalmente
internos, não concordava com a interpretação oferecida pelos mendelianos como William Castle (18671962), por exemplo.
Nessa época Castle, inspirado pelo primeiro relatório de William Bateson (1861-1925) e Edith
Saunders (1865-1945) para a Royal Society (Bateson & Saunders, 1902), propôs que o sexo seria herdado
de acordo com os princípios de Mendel. O indivíduo dióico ordinário seria heterozigoto, possuindo os
fatores para ambos os sexos, sendo um dominante e o outro recessivo. No macho, o fator fêmea seria
Na década de 1890 o embriologista Moritz Nussbaum iniciou seus estudos em Bonn sobre a determinação de sexo em
Hydatina. As evidências que encontrou levaram-no a crer que a alimentação da mãe determinava o tipo de descendente que
teria. Quando a nutrição era de melhor qualidade, eram produzidos indivíduos masculinos. François Emile Maupas
confirmou que a temperatura tinha influência sobre os resultados na progênie de Hydatina, afetando o tipo de ovo
produzido pela mãe (Maienschein, 1984, p. 461). Mais tarde Hydatina foi novamente estudada por Reginald Crundall
Punnett (1906), parceiro de William Bateson, e por David Whitney (1907), orientando de Morgan, independentemente
(Martins, 1997, cap. 4, p. 4. 33).
2 Os afídeos são hemípteros que em geral se alimentam da seiva das plantas. Por exemplo, Aphis rosae, que ataca as roseiras.
1
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recessivo e na fêmea, o fator macho seria recessivo, mas cada sexo transmitiria os fatores para ambos.
Além disso, Castle adotou a hipótese da fertilização seletiva, ou seja, o óvulo poderia atrair e selecionar
o tipo de espermatozóide dependendo das circunstâncias já que, segundo ele, não existiria a
possibilidade de formas puras (Castle, 1903, p. 193; Martins, 1997, cap. 4, pp. 4.12-4.13)
Morgan, entretanto, não aceitou a interpretação de Castle e comentou: “A teoria de Castle parece ser
inutilmente complexa, e a tentativa de aplicar os princípios mendelianos à questão de determinação de
sexo não parece ter sido muito bem sucedida” (Morgan, 1903, p. 114). Além disso, ele discordava de
um dos pressupostos considerados por Castle: a hipótese da fertilização seletiva, ou seja, que o óvulo
poderia “atrair” e selecionar um determinado tipo de espermatozóide conforme as circunstâncias
(Morgan, 1903, p. 107). Neste último ponto, pelo menos, ele tinha razão, já que se tratava de uma
hipótese ad-hoc.
Além de criticar a aplicação de princípios mendelianos à determinação do sexo, o cientista norteamericano fazia outras objeções à teoria mendeliana. Considerava que esta teoria não explicava a
proporção 1:1 em relação à característica sexo. Ele questionava, na teoria de Mendel, a existência da
condição dominante ou recessiva. Consideramos que esta última crítica era bastante injusta, pois
Mendel não afirmou que somente havia essas duas possibilidades, já que mencionou casos em que
apareciam características intermediárias nos descendentes (ver Martins, 2002b, p. 31).
Neste artigo, Morgan (1903, p. 115) tinha dúvidas se o sexo era determinado por elementos contidos
no citoplasma ou no núcleo.
Em uma publicação posterior, Morgan, (1905) estudou a determinação de sexo em insetos
Phylloxera3, tanto nas formas sexuadas como nas partenogenéticas, concluindo que o sexo era
determinado por fatores internos nos óvulos que não eram fertilizados, já que os óvulos (“ovos”)
grandes produziam fêmeas e os pequenos, machos degenerados (Morgan, 1905, p. 201).
Ele não encontrou diferenças em relação ao número cromossômico dos dois tipos de óvulo. Além
disso, percebeu que duas espécies de Phylloxera muito semelhantes apresentavam um número
cromossômico bastante diferente (6 e 22). Essas duas constatações levaram-no a concluir que o número
de cromossomos não tinha um significado especial para a determinação de sexo, nem como
característica da espécie. Ele comentou:
[...] vale a pena chamar atenção para os números muito diferentes de cromossomos encontrados nestas
espécies do mesmo gênero; espécies estas que, de fato, são tão semelhantes que só podem ser distinguidas
com grande dificuldade. À luz de casos como esse, não parece provável que o número absoluto de
cromossomos possa ser um assunto que tenha um significado especial. Se os cromossomos forem todos
compostos pela mesma substância idêntica, é difícil explicar sua constância em número e tamanho, em
cada espécie. Se os cromossomos forem diferentes em composição, como as condições que acabamos de
mencionar parecem indicar, a diferença dificilmente poderia estar associada com diferenças na estrutura do
corpo, pois indivíduos muito semelhantes são produzidos em um caso com 6 cromossomos e no outro
com 22 cromossomos. Esta questão é um dos problemas mais intrigantes em toda citologia atualmente, e
não seria sábio tirar qualquer conclusão a partir dos poucos fatos que nos são conhecidos. Desejo apenas
indicar como uma visão possível que os cromossomos possam ser quimicamente diferentes uns dos
outros, e no entanto ao mesmo tempo essa diferença pode não ter conexão com diferenças na forma do
corpo. (Morgan, 1905, p. 204)

O zoólogo norte-americano procurou então averiguar se existiam diferenças entre o citoplasma dos
óvulos que produziam machos e fêmeas. Percebeu que os óvulos que produziam machos tinham
menos gema e seu centro era ocupado por uma massa clara de citoplasma, ao contrário dos óvulos que
produziam fêmeas. Entretanto, comentou que nem sempre essa diferença era perceptível. Ao examinar
os núcleos dos dois tipos de óvulos Morgan não percebeu diferenças. Concluiu que dificilmente a
3

Os Phylloxera são também afídeos, pertencendo portanto, à ordem Hemiptera e atacam principalmente as folhas e raízes das
parreiras.
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determinação de sexo seria um fenômeno nuclear sendo então muito provavelmente um fenômeno
citoplasmático (Morgan, 1905, pp. 205-206).

3

A POSIÇÃO DE MORGAN EM 1907-1908

Dois anos mais tarde Morgan voltou a discutir sobre os fatores que seriam determinantes do sexo
(Morgan, 1907). Explicou que Lucien-Claude-Jules-Marie Cuénot e Heinrich Schultze, em seus
experimentos com ratazanas e ratos respectivamente, tinham encontrado evidências contrárias à idéia
de que a nutrição teria alguma influência sobre a determinação do sexo. Eles tinham constatado que se
a alimentação fosse escassa ou mesmo na condição de inanição, as mães continuavam dando à luz tanto
animais machos como fêmeas. Entretanto, considerava possível que em dois ou três grupos de animais
que passavam por alternância de geração sexuada e assexuada as mudanças ambientais pudessem influir
na determinação do sexo (Morgan, 1907a, pp. 382-383).
Segundo o autor, tal era o caso dos afídeos onde ocorria a partenogênese no verão e formas sexuais
no outono; Daphnia, onde a falta de alimentos fazia com que cessasse a reprodução sexual e surgissem
óvulos que originavam fêmeas; e Hydatina senta, onde Moritz Nussbaum (1850-1915) tentou mostrar
que era a alimentação que regulava a determinação do sexo, enquanto Émile François Maupas (18421912) procurou mostrar que era a temperatura. Apesar de Reginald Crundall Punnett (1875-1967) ter
encontrado evidências de que as linhagens masculinas e femininas originavam um determinado sexo
independentemente do meio, Morgan continuou considerando como regra geral que parecia não haver
predeterminação do sexo nos organismos inferiores. Porém, admitia que nos organismos superiores o
sexo seria determinado por fatores internos, embora afirmasse que pouco se sabia acerca do mecanismo
envolvido nesta determinação (Morgan, 1907a, p. 383).
Mesmo levando em conta a possibilidade acima mencionada, não aceitava a interpretação
mendeliana, que considerava preformacionista4. Sendo favorável à epigênese ele admitia que tanto o
óvulo como o espermatozóide continham substâncias que se transformavam e iam produzindo novos
elementos até formar o organismo (Morgan, 1907a, p. 384).
Mesmo sendo favorável à epigênese, no final de seu artigo o zoólogo norte-americano não se
posicionou firmemente por essa alternativa. Ele assim se expressou:
Quais destes pontos de vista, pré-formação ou epigênese, podemos pensar como sendo a hipótese de
trabalho mais proveitosa – esta, eu acredito, é questão de momento. Minha própria preferência – ou
preconceito, talvez – seja a favor da interpretação epigenética, mas a verdade completa pode estar em
algum lugar entre essas duas formas de pensamento que são Cila e Caribdis da especulação biológica.
(Morgan, 1907a, p. 384)

Ainda em 1907, em seu livro Experimental zoology (Morgan, 1907b, p. 422), o pesquisador norteamericano se mostrou favorável ao que chamou da teoria da “concepção fisiológica”, segundo a qual o
sexo estaria relacionado aos processos de desenvolvimento fisiológico do indivíduo. O sexo seria
determinado não no óvulo ou espermatozóide, porém mais tarde, através da relação quantitativa
resultante da atividade de cromatina das células do embrião (Martins & Brito, 2006, p. 183).
No ano seguinte Morgan discutiu acerca da relação que existia entre as substâncias visíveis do ovo
(núcleo, gema, pigmento, óleo, etc.) e as regiões de formação dos órgãos no embrião. Considerou que
as evidências obtidas por Theodor Boveri (1862-1915) e Georgina B. Spooner em ovos de ouriço do
4

As teorias preformacionistas admitiam que no momento da concepção o indivíduo de certa forma já estaria completamente
formado, pois o ovo conteria todos os elementos (partículas) responsáveis pelo desenvolvimento de cada característica do
organismo. Nesta categoria se enquadravam tanto a teoria mendeliana como a cromossômica, sendo que a última admitia
que esses elementos estavam localizados nos cromossomos nucleares. Já as teorias que admitiam a epigênese consideravam
que no zigoto estariam presentes substâncias que, durante a formação do embrião, sofreriam transformações originando as
diversas partes do organismo.
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mar, Arbacia, indicavam que a localização das regiões de formação do embrião eram um fenômeno
citoplasmático e não nuclear (Morgan, 1908, p. 288). Ou seja, para ele, a diferenciação embrionária era
um fenômeno citoplasmático.

4

OS ARTIGOS DE 1909

Após três anos de estudos sobre o ciclo de vida dos Phylloxera e as mudanças cromossômicas
relacionadas à determinação de sexo, Morgan chegou a algumas conclusões. A primeira delas foi que
neste gênero os óvulos, quando fertilizados, produziriam somente fêmeas. As fêmeas resultantes de um
óvulo fertilizado, por sua vez, produziriam por partenogênese tanto machos como fêmeas, o que estaria
relacionado a um cromossomo funcional. Embora geralmente se pensasse que era o acaso que
determinava para qual gameta o cromossomo sexual iria passar, segundo Morgan, dever-se-ia considerar
eventos preliminares como fatores determinantes do sexo (Martins, 1997, cap. 4, p. 4.36).
Em outros casos estudados o autor constatou que tanto a fêmea partenogenética como a fêmea
sexual produziam óvulos com o mesmo número de cromossomos. Isto o levou a crer que a diferença
entre os dois tipos de fêmea (sexual ou partenogenética) não se devia aos cromossomos. Mas, como os
óvulos eram de tamanhos diferentes, ele considerou que a diferença estaria relacionada ao citoplasma.
Por outro lado, percebeu que o macho era produzido após a eliminação de dois cromossomos que ele
chamou de “sexuais”. Este fenômeno era semelhante ao que ocorria na formação de machos em outras
ordens de insetos em que estes apresentavam um número menor de cromossomos que as fêmeas.
Neste artigo Morgan acabou concluindo que os cromossomos teriam um papel secundário na
determinação do sexo (Morgan, 1909a, p. 237).
Em uma investigação posterior minuciosa, Morgan (1909b) descreveu com mais detalhes os
resultados obtidos no artigo anterior, procurando representar as evidências citológicas através de
ilustrações. Após fazer uma análise onde questionava as teorias de determinação sexual existentes,
sugeriu que os cromossomos estariam relacionados apenas a uma parte do processo. Porém, existiriam
outros elementos mais relevantes.
A principal questão discutida foi a possível existência de diferentes tipos de cromossomos sexuais,
de tipos masculino e feminino, conforme mostravam os estudos de Wilson e Stevens, por exemplo (ver
Brito, 2004, caps. 2 e 3). Entretanto, ele procurou mostrar que isto não se aplicava ao caso de Phylloxera
(Morgan, 1909b, pp. 273-274).
Rejeitando a explicação oferecida por Stevens e Wilson, que era qualitativa (os machos
apresentavam dois tipos de cromossomos sexuais e as fêmeas apenas um tipo), Morgan interpretou a
diferença sexual cromossômica em termos quantitativos. Ele explicou:
Podem ser concebidas outras combinações dos cromossomos sexuais, mas todas levam igualmente a
contradições ou dificuldades supondo que os cromossomos sejam realmente diferenciais e que sua
eliminação do óvulo e espermatozóide seja discriminativa.

O ponto de vista oposto considera os dois pares de cromossomos da fêmea e o par único que permanece
no ovo macho como estritamente equivalentes, par por par. Quando qualquer par é eliminado do ovo
macho, são preenchidas as condições para a produção dos machos. [...] A separação [dos cromossomos] é
ao acaso. A diferença entre o macho e a fêmea sexual seria uma diferença quantitativa, no que se refere aos
cromossomos. (Morgan, 1909b, p. 274)

Morgan sugeriu que os cromossomos poderiam ser apenas uma parte do processo que determina o
sexo. Por serem mais visíveis do que os outros elementos citológicos, eles teriam chamado mais a
atenção dos estudiosos, mas havia outros elementos relevantes (Morgan, 1909b, p. 275).
Na segunda parte do artigo de 1909, Morgan discutiu as teorias de determinação sexual, dividindo-as
em dois grandes tipos: a teoria quantitativa e, à qual ele próprio dava preferência, e a qualitativa:
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Por uma interpretação quantitativa eu não quero dizer que a fêmea é simplesmente o macho mais alguma
coisa [...] mas que o macho e a fêmea são duas possibilidades alternativas do material vivo, dependendo
dos fatores quantitativos [...] Os gametas não são, portanto, macho e fêmea, mas contêm certos fatores
que, quando combinados, dão origem a uma ou outra das alternativas, de um modo epigenético. Por
interpretação qualitativa eu entendo aquela em que existiriam nos gametas certos corpos ou substâncias
contendo os materiais ou para produzir um macho, ou uma fêmea. Esses corpos ou substâncias são
usualmente pensados como separados, “segregados” nos diferentes gametas em algum período, e
recombinados na fertilização de modo tal a assegurar dois tipos de indivíduos (Morgan, 1909b, p. 306; cf.
Martins, 1997, cap. 4, p. 4.66).

A interpretação qualitativa incluía tanto a interpretação cromossômica de McClung e a de Wilson
como a de tipo mendeliano. Na interpretação de Wilson para os insetos, os machos possuíam um
cromossomo acessório e a fêmea um par de cromossomos semelhantes. Porém, os cromossomos da
fêmea que constituem o par seriam qualitativamente diferentes. Além disso, a fertilização seria seletiva.
No entanto, Morgan considerava que nenhuma dessas hipóteses era passível de verificação:
Se um desses três é determinante feminino e os outros dois masculinos, os resultados, quanto ao sexo,
podem ser explicados apenas pela teoria da fertilização seletiva. Essa hipótese repousa, entretanto, em duas
suposições, nenhuma das duas ainda verificável. (Morgan, 1909b, p. 323)

Morgan apontou diversos problemas referentes à interpretação que os mendelianos Bateson e
Punnett tinham dado no caso da mariposa Abraxas, estudada por Leonard Doncaster. Segundo a
mesma, os machos seriam homozigotos para o sexo, formando um só tipo de gametas; e as fêmeas
heterozigotas, formando dois tipos de gametas. Ora, os estudos citológicos haviam indicado exatamente
o contrário para outras ordens de insetos estudados até então: os machos produziam espermatozóides
de dois tipos, e as fêmeas um único tipo de óvulo. Como conciliar esses dois tipos de resultados? Uma
possibilidade seria supor que em alguns casos o macho era heterozigoto, em outros a fêmea. Poder-seia supor também que em certos casos, quando eram produzidos dois tipos de espermatozóides, apenas
um deles seria funcional, e o outro degenerava ou não era capaz de realizar a fecundação. Além disso,
no caso específico dos lepidópteros (entre os quais se incluem as mariposas) nos estudos que haviam
sido feitos não tinham sido encontrados cromossomos acessórios (Martins, 1997, cap. 4, p. 4. 67).
O zooólogo norte-americano enfatizou a diferença entre a teoria mendeliana e a hipótese da
diferenciação quantitativa do sexo, na qual não existiriam cromossomos transportando fatores
masculinos e femininos, nem ocorreria dominância. Chegou mesmo a sugerir que os próprios
fenômenos de hereditariedade mendeliana pudessem ser estudados com um enfoque quantitativo
(Martins, cap. 4, p. 4.67). É importante enfatizar esse ponto pois, como veremos, foi a partir de estudos
de herança ligada ao sexo que Morgan passou a adotar tanto a genética mendeliana quanto à hipótese
cromossômica. No entanto, em 1909, ele ainda não aceitava a teoria mendeliana, e supunha que seria
possível substituí-la por uma diferente.
Nos seus artigos anteriores, Morgan era favorável a uma posição na qual a diferença entre machos e
fêmeas fosse quantitativa: não existiriam fatores qualitativamente diferentes que se separavam nos
gametas; tanto na masculinidade quanto à feminilidade seriam inerentes no protoplasma, e o
desenvolvimento é que poderia ser masculino ou feminino, dependendo de certos fatores quantitativos.
Mas que fatores seriam esses?
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À luz dos mais recentes resultados nós devemos encarar a questão de serem esses fatores quantitativos
mais ou menos cromatina, ou mais ou menos um tipo particular de cromatina que reside em cromossomos
especiais. Uma resposta a essa questão envolve o problema da natureza dos cromossomos em si – uma
questão sobre a qual no momento não sabemos quase nada. Se os tamanhos diferentes dos cromossomos
significam que eles são qualitativamente diferentes, então a resposta provável é que a diferença quantitativa
depende de mais de um tipo particular de cromatina. Mas se as diferenças de tamanho dos cromossomos
têm apenas um significado genético e eles são qualitativamente idênticos ou muito similares, a resposta

provável é que o resultado é meramente mais cromatina. (Morgan, 1909b, pp. 337-338; Martins, 1997, cap.
4, pp. 4.67-4.68)

Resumindo, até 1909 Morgan ainda rejeitava a teoria mendeliana (preformacionista) acreditando que
seria possível substituí-la por outra. De um modo geral acreditava que a determinação de sexo dependia
de fatores internos, sendo favorável à epigênese. Não aceitava as evidências apresentadas por Boveri de
que os cromossomos fossem qualitativamente diferentes. Para o cientista norte-americano a
determinação de sexo seria principalmente quantitativa, relacionada provavelmente à quantidade de
cromatina contida nos cromossomos.
No final de seu artigo, Morgan comentou:
Dada a condição instável da evidência é óbvio que o problema de determinação do sexo de nenhum modo
chegou a uma solução satisfatória. Está igualmente claro que uma grande quantidade de dados está se
acumulando rapidamente e promete fornecer uma percepção das condições que regulam o sexo. (Morgan,
1909b, p. 345)

Mas não havia nada nesses fatos que mostrasse que os efeitos fossem diretamente quantitativos ou
que as diferenças quantitativas observáveis acompanhassem ou seguissem, em alguns casos, mudanças
mais profundas. Não deve ser esquecido, além disso, que as diferenças quantitativas foram encontradas
apenas em um número relativamente pequeno de casos; e que estiveram ausentes em outros.
No mesmo ano Morgan publicou um outro artigo onde rejeitava a teoria mendeliana. Uma de suas
objeções à mesma era que o mendelismo se baseava em uma série de pressupostos cuja base
experimental era muito frágil. Questionou também a existência da condição dominante ou da condição
recessiva. Além disso, não via nenhum motivo que sustentasse a suposição de que dois fatores para um
dado caráter se separassem sempre durante as divisões celulares que levavam à produção de gametas,
ficando em células diferentes (Morgan, 1909c, p. 366).

5

ALGUMAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em 1910 Morgan deu prosseguimento à discussão sobre as relações entre cromossomos e sexo:

Em anos recentes, duas linhas convergentes de evidência levaram os mais otimistas entre nós a esperar que
logo saberíamos, pelo menos em parte, a resposta do mais importante enigma de todos os tempos, a
determinação do sexo. Essas duas linhas de pesquisa são o estudo experimental da herança do sexo e o
estudo microscópico das células germinativas. (Morgan, 1910, p. 480)

Apesar das apreciações positivas que fez da abordagem mendeliana do sexo no decorrer do artigo,
após descrever as evidências citológicas, Morgan recaiu na antiga dicotomia das explicações
quantitativas e qualitativas da determinação do sexo, manifestando novamente preferência pelas
primeiras:
O resultado é puramente quantitativo, pois a fêmea se desenvolve porque o óvulo fertilizado por um
espermatozóide produtor de fêmea contém um cromossomo a mais do que o óvulo que se torna macho.
(Morgan, 1910, p. 493)

Conforme mencionamos na introdução, entre 1910-1911 Morgan mudou de idéia, passando a
aceitar a teoria cromossômica e a teoria mendeliana, ambas preformacionistas. Passou também a
considerar os cromossomos como sendo qualitativamente diferentes e que eles eram os principais
determinantes do sexo.

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa mostrou que Morgan, a quem os livros didáticos creditam um papel importante em
relação ao papel dos cromossomos na determinação de sexo e cromossomos, não deixou contribuições
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relevantes em relação ao assunto até 1909. Caso não tivesse adotado uma linha de trabalho
completamente diferente depois dessa época, seu nome possivelmente nem seria citado.
Em seu estudo inicial de 1903, Morgan tinha dúvidas se os elementos determinantes do sexo
estavam localizados no citoplasma ou no núcleo e rejeitava a teoria mendeliana. Porém, em 1905
posicionou-se favoravelmente à determinação de sexo estar relacionada a elementos contidos no
citoplasma.
Em 1907, após ter desenvolvido uma série de estudos sobre a determinação sexual em insetos,
considerou que o sexo em organismos superiores dependia de fatores internos, embora admitisse que
em alguns organismos que sofriam alternância de geração, o sexo pudesse ser determinado por fatores
ambientais. Era favorável à epigênese e considerava a diferenciação embrionária como sendo um
fenômeno citoplasmático (1908).
Em 1909, embora admitisse inicialmente que os óvulos fertilizados que produziam fêmeas
estivessem relacionados a um cromossomo funcional, considerava que a determinação sexual das
fêmeas sexuadas e partenogenéticas de Phylloxera não tinha qualquer relação com os cromossomos, uma
vez que ambas produziam óvulos com o mesmo número de cromossomos. Nesses casos, o papel do
citoplasma teria uma maior relevância para o processo. Em estudos subseqüentes sobre as diversas
formas de Phylloxera, acreditou ter encontrado evidências de que o sexo era herdado quantitativamente,
ou seja, através da quantidade de cromatina contida em vários cromossomos não dependendo,
portanto, de nenhum cromossomo em especial. Desse modo, os cromossomos estariam relacionados
ao processo apenas parcialmente.
As concepções de Morgan sobre determinação de sexo sofreram pequenas modificações no
período considerado, mas sua idéia principal era que este processo dependia principalmente de fatores
internos relacionados ao citoplasma. No decorrer do tempo passou a admitir que os cromossomos
poderiam ter uma participação mas não como seus principais agentes. Além disso, ele era favorável à
epigênese (muito provavelmente devido aos estudos embriológicos realizados no início de sua carreira)
e contrário à pré-formação – o que se aplicava tanto à teoria mendeliana como à teoria cromossômica.
Constatamos que ele não concordava com algumas das teorias da época como as propostas pelos
mendelianos como Castle ou a interpretação de Bateson e Punnett ou mesmo a de Wilson, que era seu
chefe de seu departamento na Universidade de Columbia.
A aceitação dos princípios de Mendel e da teoria cromossômica, a dedicação ao desenvolvimento da
teoria mendeliana-cromossômica, bem como a adoção de uma linha de pesquisa neo-mendeliana em
1910-1911 por parte de Morgan não podem ser explicadas a partir das evidências encontradas nos
estudos aqui discutidos. Assim, esta pesquisa reforça a interpretação de que a “conversão” de Morgan à
teoria cromossômica não pode ser explicada a nível conceitual.
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Darwin: o colecionador de cartas
Anna Carolina K. P. Regner *

1

PRÁTICA E ATITUDE DE UM COLECIONADOR

2

O COLECIONADOR ANTECIPA AS EVIDÊNCIAS DE SUA TEORIA.

Desde sua infância, Charles Darwin revelou-se “colecionador”: “Eu tentava inventar nomes para as
plantas e coletar toda a sorte de coisas: conchas, selos, francos, moedas e minerais” (Darwin, 1958a, pp.
22-23).
Não se deteve em colecionar apenas besouros ou minerais. De um modo surpreendente, colecionou
cartas desde seus 12 anos de idade! “[...] um hábito que aprendera de seu pai e que dizia lhe ser de
grande utilidade” (Darwin, 1958b, p. 78). Ainda inconclusa, a publicação da coleção completa de cartas
de Darwin pela Cambridge University Press, sob a editoria de Frederick Bukhardt, Duncan M. Porter e
outros, encontra-se já no volume XVII e apenas atinge a correspondência até o ano de 1867. Nas
Reminiscências sobre seu pai (Darwin, 1958b, pp. 78-79), Francis Darwin relata que Charles Darwin não
deixava sem resposta nem mesmo as cartas mais tolas e muitas vezes pedia ao filho, quando lhe ditava
alguma carta, que cuidasse e escrevesse bem, pois se tratava de um estrangeiro. Dizia-lhe para chamar a
atenção do leitor a uma oração importante, iniciada com um parágrafo óbvio. Quando longas, suas
cartas eram ditadas a partir de um esboço às costas de um manuscrito ou de páginas de prova de textos.
Hoje, seu rico material epistolar tem servido a análises com diferentes objetivos. Aqui me dedicarei a
analisar suas cartas como chave para recompor objetivamente sua trajetória intelectual – idéias e
características centrais de sua investigação – culminada em sua teoria exposta nas sucessivas edições da
Origem das espécies de 1859 a 1872.
De suas primeiras cartas, no período anterior à ida para estudar em Edimburgo (1822-1825), a
correspondência mantida com seu irmão Erasmus, então em Cambridge, mostra o interesse de ambos
pelo seu “laboratório de química” em um galpão na propriedade da família em Shrewsbury. Esse
interesse incluía diretrizes e desenhos enviados por Erasmus para a remodelagem do laboratório,
compra de material e realização de experimentos de química. O gosto pela atividade científica crescia,
não apenas por meio de coleções, mas pelo hábito de experimentar. No período de sua formação em
Edimburgo e Cambridge (1825-1831), persiste de forma vigorosa o interesse de colecionador de
Charles Darwin, sobretudo de insetos. Em cartas a seu primo William Fox, de junho, julho, agosto e
outubro de 1828 diz estar morrendo aos poucos por não ter com quem falar sobre insetos e, com
desenhos feitos pela irmã de insetos por ele capturados, dá início a uma série de consultas práticas que
fará de Fox um privilegiado consultor de Darwin pelo resto da vida. Em 1828, John Maurice Herbert é
chamado a colaborar com espécimes de insetos. Tem início uma marca que será constante em seu
trabalho, a de uma rede informativa de dedicados correspondentes, que se manifestará de modo
decisivo a partir de sua viagem a bordo do Beagle.

No ponto decisivo de sua carreira, a bordo do Beagle, na juventude de seus 21 anos, Darwin foi o
colecionador das evidências geológicas, zoológicas e botânicas que sustentariam a radical mudança no
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modo de ver a natureza das coisas inaugurada pela sua teoria da seleção natural e seu desejo de
contribuir para com a ciência. O Beagle zarpou em 27 de dezembro de 1831 e regressou em 02 de
outubro de 1836. As cartas que antecedem a viagem, de agosto a dezembro de 1831, descrevem as
vicissitudes e a benévola conspiração de fatos que determinariam seu destino: a recusa de outros
naturalistas ao convite para acompanharem a viagem, a indicação de John Stevens Henslow, o aceite de
Robert FitzRoy, a decisiva interferência de seu tio Josiah Wedgwood para persuadir seu pai a concordar
com a viagem. Ao longo da viagem, as cartas introduzem-nos a questões e enfoques que serão
fundamentais ao desenvolvimento posterior da teoria darwiniana da seleção natural.
Um deles é sua atenção ao mútuo suporte das mais diversas áreas da História Natural, ainda
que a Geologia talvez seja então o ponto de sua elaboração mais madura. O grande correspondente
durante a sua viagem foi John Stevens Henslow, fazendo dele seu declarado confidente: “Como não
tenho ninguém com quem conversar sobre minha sorte e azar na coleta, estou decidido a dar vazão a
tudo contigo”, em carta de 26 de outubro a 24 de novembro de 1832 (Darwin, 2000, p. 64). Entre
outras coisas, teme que um colecionador do governo francês que o precedeu “consiga a nata de todas as
coisas boas antes de mim”. Nas cartas a Henslow de julho e agosto de 1832, Darwin explicitamente
refere-se à sua “coleção” numerada de espécimes geológicos e pede-lhe informações. Quanto a plantas,
lastima sua ignorância, mas considera sua coleção de plantas dos Abrolhos quase completa. No Rio de
Janeiro, faz uma enorme coleção de aracnídeos e de besouros pequenos, acondicionados em caixas de
pílulas, aproveitando ao máximo as embalagens. Encantou-se com o colorido e elegância das planárias e
com a “maravilhosa organização” de algumas espécies marinhas da mesma família. Em Montevidéu,
coleta toda a sorte de animais, incluindo cobras e escorpiões. Assombra-se com a descoberta de 2
planárias vivendo sob pedras secas e pede a Henslow que pergunte a Leonard Jenyns se este já ouvira
falar disso. Suas cartas também revelam sua visão da complexidade ecológica. Relatos das coleções
enviadas à Inglaterra guardam todas as referências a plantas, animais e fósseis em um dado habitat.
Como exemplo, inclusive a água mineral das fontes de água quente de Cauquenes, no sopé dos Andes,
foi cuidadosamente acondicionada e remetida, como conta a Henslow em carta de Valparaíso, em 1834.
A geologia encantava-lhe, mas logo se queixa e pede ajuda a Henslow:
A propósito, não tenho uma só idéia clara sobre a clivagem, a estratificação e as linhas de sublevação. –
Não disponho de livros que me digam muita coisa, & o que eles dizem, não posso aplicar ao que vejo. [...]
Será que podes lançar alguma luz em minha mente, dizendo-me qual é a relação que há entre a clivagem e
os planos de deposição. (Darwin, 2000, pp. 71-72)

Apesar de tais “restrições”, seu grande atrativo à medida que a viagem avançava, foram os relatos de
suas notas, observações e teorizações em Geologia. À sua irmã Susan escreve de Valparaíso, em 23 de
abril de 1835, relatando o sucesso de sua excursão pelos Andes até Mendoza. Seus estudos levam-no a
supor – “convicção de sua mente” – que a imensa massa da cadeia das Cordilheiras é tão moderna que
chega a ser contemporânea das planícies da Patagônia. Comenta: “se esse resultado for comprovado,
será um dado importantíssimo na teoria da formação do mundo” (Darwin, 2000, p. 87). Mas, em uma
carta a Henslow de 12 de agosto de 1835, revê sua avaliação: “Creio que a massa superior de estratos
não é tão contemporânea quanto supus” (Darwin, 2000, p. 91).
A sucessão geológica das formas orgânicas. Relata sua sorte com os ossos fossilizados e sua
atenção à localização geológica dos mesmos. Com detalhes, faz sua descrição e recomenda a Henslow
cuidado para não confundir os lotes que envia, ressaltando a importância de observar os números que
os identificam (Darwin, 2000, pp. 64, 70-71). Em carta de 11 de abril de 1833, diz:
Estou convencido, por minha conversa com o descobridor, de que o Megatherium enviado à Soc. Geol.
pertence à mesma formação dos ossos que mandei para casa & que foi lançada ao rio dos penhascos que
compõem as margens: o professor Sedgwick talvez goste de saber disso: dize-lhe que continuo a me sentir
grato por aquela breve excursão ao País de Gales. (Darwin, 2000, p. 69)
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Em março de 1834, informa a Henslow: “A propósito, esse Mastodonte e o Megatherium, não
tenho dúvidas, eles foram irmãos nas antigas planícies” (Darwin, 2000, p. 71).
A importância das questões de distribuição geográfica, centrais na Origem das espécies, já
aparecem em sua correspondência, como em sua carta a Susan acima referida: “Como sabes, é
freqüente encontrar plantas das regiões Árticas em latitudes inferiores, a uma altitude que produz um
grau idêntico de frio” (Darwin, 2000, p. 87).
A idéia de comunidade de descendência com modificação já estava a esgueirar-se no
pensamento de Darwin. Em carta a Henslow de 26 de outubro a 24 de novembro de 1832, ainda que
de modo tosco, faz-se presente a suposição do caráter intermediário exibido entre diferentes raças de
pássaros e de anfíbios, respectivamente (Darwin, 2000, p. 65). Em março de 1834, fala claramente de
uma nova espécie de avestruz e aponta às suas distinções em relação a outras (Darwin, 2000, p. 72). De
resto, uma linguagem transmutacionista aparece em suas descrições, desde o início de sua viagem, nas
notas de seu diário de bordo de 1832.
A importância da teorização e da clareza. Em carta a sua irmã Caroline, de 29 de abril de 1836,
referindo-se à formação dos recifes de corais, diz que o tema tem sido, no último semestre, um assunto
de especial interesse e que espera “poder expor alguns fatos de um ponto de vista mais simples &
coerente do que aquele em que eles têm sido até hoje considerados” (Darwin, 2000, p. 96). Em carta
também dirigida a Caroline, de 29 de abril de 1836, seu afã geológico vem associado à incansável e
difícil busca pela clareza, marco de seu empreendimento intelectual:
[...] rearranjar velhas notas geológicas: um rearranjo que, em geral, consiste em reescrevê-las por completo.
Estou apenas começando a descobrir a dificuldade de expressar as idéias no papel. Enquanto isso consiste
unicamente em descrições, é muito fácil; mas, quando o raciocínio entra em jogo, estabelecer uma ligação
apropriada, [ter] clareza e uma fluência moderada são para mim, como já disse, uma dificuldade da qual eu
não fazia idéia. (Darwin, 2000, p. 97)

Seu zelo pela ciência e pelo reconhecimento oriundo de trazer uma contribuição à ciência
desponta com força no período de sua viagem. Susan Darwin relatou-lhe, em carta de 22 de novembro
de 1835, as palavras extremamente elogiosas de Adam Sedwick sobre Darwin dirigidas a Samuel Butler,
diretor da escola freqüentada por Darwin em sua infância. Em carta à irmã Susan de 04 de agosto de
1836, ao final da viagem, Darwin comenta que “especialmente as expressões que me disseste que o
Prof. Sedgwick usou sobre minhas coleções [...] são profundamente gratificantes” (Darwin, 2000, p. 99).
É curioso, então, depararmo-nos com a escassa referência, em sua correspondência, feita a
Galápagos – cuja visita será apontada na Origem das Espécies como determinante de suas buscas
explicativas e de seu objeto. Mais surpreendente esse silêncio se torna em vista de sua declarada
expectativa pela chegada a Galápagos, carta a Caroline Darwin de 19/julho – 12/agosto de 1835
(Darwin, 1985-2006, vol. 1, p. 458), tendo mesmo dito a Fox, carta de 9-12/agosto de 1835 (Darwin,
1985-2006, vol. 1, p. 460) que seria o ponto mais esperado de sua viagem. Dessa visita, em suas cartas,
ficou um breve registro de que trabalhou duro, referindo-se à sua atenção à flora e aos pássaros, sem
qualquer detalhamento, e fazendo alguns comentários sobre sua geologia – carta a Henslow de janeiro
de 1836 (Darwin, 1985-2006, vol. 1, p. 485). Tal escassez de informação não deve, contudo, ser tomada
como indicativa de ausência de um pensamento transmutacionista. Em face de sua recomendação: “um
naturalista não se basear na memória” (em seu Retrospecto, tanto na versão original como na da 2a edição
de seu diário), Darwin devia sentir-se bastante confiante quanto à sua capacidade de guardar as
impressões dos fenômenos de Galápagos, que deveriam ser suficientemente fortes e claras. Ele
freqüentemente registrava as mais comezinhas observações. Não é improvável pensar que a força e
clareza dessas impressões fluíssem de seu encaixe em um esquema evolucionista já delineado, em seus
suportes gerais, na mente de Darwin. Além disso, nesmo em versões originais (não editadas) de seu
diário de bordo, usa expressões claramente transmutacionistas.
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3

O ESTABELECIMENTO DE UM PROGRAMA DE PESQUISA

Ao regressar à Inglaterra, Darwin abre importantes coleções de notas, seus Notebooks de 1836 a 1844
que, bem arranjadas, constituem o programa de investigação levado a cabo por Darwin ao longo de sua
vida e que resultará em seus diversos livros e memoires. Em julho de 1837, abre seu Notebook sobre
Transmutação, com fartas referências aos fenômenos de Galápagos, inclusive com a clara consciência
de Darwin quanto a suas demandas revolucionárias na Cosmologia, Filosofia da Mente e Metafísica. No
entanto, sua correspondência nesse decisivo período teórico – o período dos Notebooks – cala sobre o
seu projeto como um todo. Atém-se antes a comentários sobre a publicação dos volumes referentes à
viagem do Beagle e a questões mais ou menos pontuais sobre o material coletado em sua viagem e
enviado a naturalistas, em seus diversos campos, para identificação e avaliação. Aqui e ali aparecem
perguntas postas a seus interlocutores sobre fenômenos da maior pertinência ao desenvolvimento de
suas idéias – da aquisição de instintos, de distribuição geográfica de plantas, de variedades e espécies.
Essa busca de informações colocou-o em comunicação com os principais naturalistas de então, mas
apenas a um reduzido grupo (Charles Lyell, John Stevens Henslow, Leonard Jenyns, George Robert
Waterhouse e William Fox), como mostra sua correspondência, Darwin disse que estava coletando
todos os fatos sobre a origem e variação das espécies (carta a Henslow de novembro de 1839).
A Charles Lyell, em carta de 30 de julho de 1837, fala de seu interesse pela questão das espécies, da
forma americana de pássaros e répteis das ilhas de Galápagos, da arbitrariedade das classificações dos
naturalistas, dos resultados das observações feitas por Darwin e Richard Owen sobre cinco grandes
Edentatas de Bahia Blanca, sobre como viveram e se extinguiram, sobre a não relação dos animais com a
exuberância da vegetação. A Henslow indaga sobre distribuição geográfica de plantas, a William Fox
sobre cruzamentos entre todas as aves e animais domésticos e, com rigorosos detalhes, envia a Henry
Thomas de la Beche (7 de fevereiro de 1842) um questionário sobre cruzamentos entre cavalos, gado,
cães, gatos, aves, porcos e caprinos domésticos e selvagens – quanto a cores, tamanhos etc. Darwin
introduz criadores e agricultores em seu círculo de informantes. Suas cartas mais importantes sobre
seleção artificial, que desde então aparece como um ponto importante de suas preocupações, foram
trocadas com William Herbert.
De um modo geral, porém, a correspondência desse período nem de longe retrata o fervilhar das
idéias do programa darwiniano. Esse silêncio, bem como o silêncio sobre Galápagos, em sua
correspondência durante a viagem, é o silêncio de um momento criador e, ao mesmo tempo, cauteloso.
Darwin postergou até 1859 a publicação de sua teoria cujos elementos básicos já estavam indicados em
seus Notebooks e estruturados nos Ensaios de 1842 e 1844. Ao longo período de 1842 a 1859
corresponde uma farta correspondência onde Darwin trabalha minuciosamente as evidências e o
detalhamento teórico que marcarão a extraordinária força persuasiva de sua teoria. Em 1842, escreve
seu primeiro Ensaio, onde sua teoria é exposta em suas linhas gerais, já segundo a estrutura que exibirá
na Origem das espécies, com suas principais dificuldades e o encaminhamento para seu tratamento. Não há
referência ao ensaio em sua correspondência. Seguindo seu trabalho, em 1843 assumem importância
dois novos interlocutores: George Robert Waterhouse e Joseph Dalton Hooker. Hooker, a quem
conheceu em setembro de 1843, passará a ser o grande correspondente (e melhor amigo) de Darwin no
período que vai de 1843 até a publicação da Origem e pelo resto de sua vida. Com Waterhouse (26 de
julho de 1843) discute as relações numéricas e qualitativas entre os seres vivos existentes e as formas
fossilizadas. Hooker será seu grande consultor em botânica, com questões que se iniciam na carta de 13
ou 20 de novembro de 1843. Henslow remetera a Hooker a coleção de plantas colhida na viagem do
Beagle. Darwin expõe-lhe sua principal atenção ao caso das flores alpinas da Terra do Fogo, das plantas
de Galápagos e seu paralelo com a flora de Santa Helena. Em 1844, uma farta correspondência com
Hooker foca em especial questões de distribuição geográfica. Nesse ano, Darwin conclui uma versão
bem mais detalhada de seu Ensaio de 1842 e, em carta de 5 de julho de 1844 à sua esposa Emma, pede56

lhe que, em caso de sua morte, tome as providências necessárias para a publicação do mesmo, as quais
discrimina na carta.

4

O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA: A PREPARAÇÃO DA ORIGEM

O fato de que o esboço de sua teoria sobre as espécies estava terminado, conforme o diz, serve de
parâmetro para avaliarmos, em sua correspondência de 1844 a 1859, a preocupação de Darwin com o
fortalecimento de sua teoria, clarificação de pontos complexos e centrais, e busca de evidência: questões
relativas à distribuição geográfica de plantas e animais e, sobretudo a partir de 1854, aos meios de
transporte. A respeito dessas questões, Joseph Dalton Hooker será o grande (embora não exclusivo)
interlocutor, mesmo para indicar outros informantes, em um massivo e contínuo trânsito epistolar.
Recorre a Walter Baldock Mantell (17 de novembro de 1854), para saber da existência ou não, na Nova
Zelândia, de grandes blocos de pedra, especialmente angulosos, que houvessem sido transportados por
grandes distâncias. Examina com Hooker o caso dos gêneros aberrantes, isolados em seus territórios
(11 de dezembro de 1854). Realiza experimentos sobre transporte a grandes distâncias de sementes em
águas marinhas e sua posterior germinação e os descreve minuciosamente a Hooker (07 e 13 de abril de
1855), bem como discute com ele hipóteses sobre o meio de transporte (05 de junho e 05 de julho de
1855). Com Hooker Darwin também discute formações geológicas e teorias a respeito (ambos
divergem quanto à aceitação da teoria de Forbes!), bem como critérios para a classificação (27 de junho
e 07 de julho de 1854):
Com respeito a “superioridade” e “inferioridade”, minhas idéias são apenas ecléticas & não muito claras.
Parece-me que o desejo inevitável de comparar todos os animais com os homens, como seres supremos,
gera uma certa confusão. (Darwin, 2000, p. 130)

A Jenyns (12 de outubro de 1844) pergunta sobre os obstáculos e períodos da vida pelos quais o
aumento das populações é limitado e comunica-lhe que tem continuado a regularmente informar-se
sobre a variação dos animais e plantas domésticas e sobre a questão do que sejam “espécies”:
A conclusão geral a que tenho sido levado lentamente, partindo de uma convicção diametralmente oposta,
é que as espécies são mutáveis & que as espécies co-aliadas são co-descendentes de troncos comuns. Sei o
quanto me exponho à censura por essa conclusão, mas, pelo menos, cheguei a ela de maneira bastante
honesta e deliberada. Não publicarei nada sobre esse assunto por vários anos. (Darwin, 2000, p. 142; grifo nosso)

William Fox continua prestando-lhe valiosas informações sobre animais domésticos e sobre o
possível transporte de ovos através de água salgada (07 e 17 de maio e 25 de junho de 1855). William
Tegetmeir passa a integrar sua equipe de colaboradores, no que concerne ao estudo das aves
domésticas. Sabe-se quão importante será o argumento sobre a origem dos pombos domésticos para a
defesa de sua teoria na Origem. A partir de abril de 1855, Darwin inicia uma intensa correspondência
com Asa Gray, que o informa sobre a flora americana, e um dos grandes partidários de Darwin. A carta
de Darwin a Asa Gray de 5 de setembro de 1857 terá um grande valor estratégico para a posterior
defesa da paternidade darwiniana da teoria da seleção natural. Nela, Darwin oferece um resumo de sua
teoria, antes de receber o famoso ensaio de Wallace envolvendo a seleção natural e aparentemente
ameaçando a originalidade darwiniana.
Questões metodológicas com diferentes abrangências e reflexos nas teses da teoria darwiniana de
seleção natural também são discutidas no período de 1842 a 1859. Em discussão com Hooker (6 de
maio de 1847), questões metodológicas identificam-se com questões de pontos de vista, ou mesmo de
viés de investigação, à luz de certas suposições. Entre essas, Darwin questiona a legitimidade de
inferências do presente ao passado (Darwin, 2000, p. 155). Questões metodológicas também se
revestem da condição de princípios gerais e estratégicos de investigação, como quando se propõe a
examinar com isenção ambos os lados da questão, favorável e desfavorável à sua tese, em carta dirigida a
Hooker em 25 de setembro de 1853, comentando o trabalho desse sobre a flora da Nova Zelândia
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(Darwin, 2000, pp. 199-200). Recomenda a Henslow (01 de abril de 1848) o uso de microscópios
produzidos por um determinado manufatureiro, como sendo “maravilhosamente” superior a qualquer
outro (Darwin, 2000, p. 164). Embora, diga-se de passagem, o laboratório de Darwin tenha sido
bastante “caseiro” em seus instrumentos (colheres, réguas, etc.). Além disso, suas cartas avaliam a
importância da formação de hábitos de pesquisa, como a do desenvolvimento de habilidades e
disciplina práticas, com o estudo detido de tópicos particulares, tal como lhe fora requerido em seus
oito anos de estudo das cracas.

5

A PRESSÃO PARA A PUBLICAÇÃO.

De 1856 a 1858 estava Darwin trabalhando em seu “big book” sobre a seleção natural, quando, em
18 de junho de 1858, recebe uma carta de Alfred Russel Wallace, que seria o grande blow do trabalho de
Darwin. Na mesma data, Darwin escreve a Lyell:
Cerca de um ano atrás me recomendaste a leitura de um artigo de Wallace dos anais, o qual te havia
interessado &, como eu estava escrevendo para ele e sabia que isso lhe daria muito prazer, contei-lhe esse
fato. Hoje ele me enviou o texto anexo & pediu-me para que eu o encaminhasse a ti. Parece-me muito
digno de ser lido. Tuas palavras, quando disseste que alguém se anteciparia a mim, confirmaram-se num
grau incomum. [...] Portanto, toda a minha originalidade, importe no que importar, estará, [...] arruinada.
(Darwin, 2000, p. 274)

A favor de Darwin, contou o fato de que, desde há muito, Lyell, Hooker e Asa Gray conheciam sua
teoria, os primeiros desde há muito tempo e o último pela exposição que Darwin lhe fizera dos pontos
principais de sua teoria na carta acima referida.
Foi também do próprio Darwin que, uma semana após, em carta de 25 de junho de 1858 dirigida a
Lyell, surge a indicação de uma solução salomônica, mais uma vez reveladora da habilidade de Darwin
como estrategista:
Não há nada no esboço de Wallace que não tenha sido escrito com muito mais detalhes em meu esboço
transcrito em 1844, & lido por Hooker há uns doze anos atrás. Há mais ou menos um ano enviei um
resumo de minhas idéias, do qual tenho uma cópia, a Asa Gray (em virtude da correspondência quanto a
diversos pontos), de modo que poderia, com toda a veracidade, afirmar e provar que não tirei nada de
Wallace. Eu ficaria extremamente feliz, neste momento, em publicar um esboço de minhas concepções
gerais, com cerca de dez páginas. Mas não consigo convencer-me de que poderia fazê-lo de maneira
honrada. [...] Se eu pudesse fazer uma publicação de maneira honrosa, declararia ter sido induzido a
publicar um resumo agora (e muito me agradaria ter a permissão de dizer que estava seguindo o teu
conselho de muitos anos atrás), pelo fato de Wallace haver-me remetido um esboço de minhas conclusões
gerais – Diferimos apenas quanto ao fato de eu ter sido levado a minhas concepções a partir do que a
seleção artificial faz com os animais domésticos. Eu poderia remeter a Wallace uma cópia de minha carta a
Asa Gray, para lhe mostrar que não roubei sua doutrina. Mas não sei dizer se fazer agora a publicação não
seria vil e mesquinho; essa foi a minha primeira impressão, & eu certamente teria agido com base nela, não
fosse por tua carta. – [...] A propósito, espero que não faças objeção a enviar esta carta e tua resposta a
Hooker [...]. (Darwin, 2000, p. 275).

O desfecho dessa situação é um dos fatos mais conhecidos da história da ciência: a leitura conjunta
dos papers de Wallace e Darwin à Linnean Society (sem nenhuma repercussão), encaminhados por Hooker
e Lyell em 30 de junho de 1858 e lidos em 10 de julho daquele ano.

6

AS SUCESSIVAS EDIÇÕES E LAPIDAÇÕES

Em 1859, é publicada a Origem das espécies de Charles Darwin, como um resumo do seu “big book”.
Em uma intensa correspondência com seu editor, John Murray, pode-se ver as ponderações sobre o
título, que finalmente é decidido: On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of the
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favoured races in the struggle for life. Em 24 de novembro o livro estava à venda e imediatamente esgotado.
Em dezembro preparava-se uma nova e revisada edição, com poucas alterações, publicada em 07 de
janeiro de 1860. As edições subseqüentes da Origem (1861, 1866, 1869, 1872), todas cuidadosamente
revisadas por Darwin, incorporaram as discussões retratadas na correspondência mantida entre uma e
outra edição.
A batalha pela aceitação da teoria começava. Mesmo seus mais ardorosos apoiadores, como Thomas
Huxley e Asa Gray tinham suas reservas. O período que segue será marcado, de um lado, pela reação de
Darwin às críticas e críticos. De outro, por um empenho em projetos que pudessem, sobretudo pela
clara ilustração do poder explicativo e vigor metodológico da teoria, levar seus oponentes a melhor
compreendê-la. Ambos fartamente documentados em sua correspondência. Seu antes admirador, Adam
Sedwick, em carta de 24 de novembro de 1859, dirige-lhe crítica “mortal”, dados os padrões de
cientificidade à época: “você desertou [...] do verdadeiro método da indução” (Darwin, 1985-2006, vol.
7, p. 396). Darwin também se desagradara da resenha de Asa Gray em que a seleção natural foi
apresentada como uma hipótese e não, como uma teoria. Agradou-lhe sobremaneira a afirmação de
Henry Fawcet de que sua teoria estava de acordo com a exposição de John Stuart Mill do método da
investigação científica. Assim entendeu Darwin o elogio: inventar uma hipótese e, se ela explicar muitos
fenômenos, tornar-se-á real, diz em carta a Charles James Fox Bunbury, 9 de fevereiro de 1860
(Darwin, 1985-2006, vol. 8, p. 76).
As críticas desde o ponto de vista do conteúdo foram variadas, desde a questão da origem da vida
(Darwin: separa esse problema do problema da origem das espécies) até a da multidão de formas
simples existentes (Darwin: a seleção natural não leva necessariamente ao progresso). Darwin conclui
que sua teoria não havia sido compreendida. Trata-se de um período de intensa correspondência entre
Darwin e Lyell, a cujos questionamentos Darwin responde pacientemente e com detalhe, certo de que,
além de poderoso aliado, Lyell queria realmente entender a seleção natural. Huxley insistia: como
explicar, pela seleção natural, a esterilidade interespecífica? Embora advogando a favor da teoria
darwiniana, Huxley continuará cobrando-lhe uma prova definitiva, uma produção experimental de uma
espécie nova “fisiológica”. Réplicas e tréplicas ao argumento de cada um deles povoaram boa parte da
correspondência de Darwin nesse período e estimularam a dedicação que Darwin concedeu a seu
trabalho experimental.
Muitas dificuldades eram levantadas a partir da evidência geológica disponível, embora houvessem
mais geólogos “convertidos” à teoria darwiniana do que outros naturalistas. Darwin começa a tabular e
categorizar os “convertidos”, tal como os apresenta a Hooker em carta de 3 de março de 1860 (Darwin,
1985-2006, vol. 8, p. 116):
Geólogos

Lyell
Ramsay
Jukes
H. D. Rogers

Zoólogos e
paleontólogos
Huxley
J. Lubbock
J. Lenyns (em boa parte)
Searles Wood

Fisiólogos

Botânicos

Carpenter
Sir H. Holland

Hooker
H. C. Watson
Asa Gray (em parte)
Twaines

Porém, a dificuldade que parecia ser a mais séria para aceitação da teoria era a das suas implicações
para o caso do homem. Bem conhecida é a polêmica havida com Samuel Wilberforce, bispo de Oxford,
em que Huxley defendeu, com toda energia e com os aplausos dos jovens estudantes, a posição
darwiniana. Hooker, por sua vez, testemunha ocular do evento, deliciaria Darwin com sua detalhada
carta (2 de julho de 1860) relatando o evento (Darwin, 1985-2006, vol. 8, p. 270).
O temor de que a teoria não viesse a convencer a comunidade científica pesava sobre Darwin e fez
necessário duas ações positivas a respeito: obter a publicação de resenhas que dessem a conhecer a
teoria e influenciar a nova geração de naturalistas com o vigor teórico e experimental da teoria. As
resenhas foram tornando-se mais favoráveis e as arestas foram sendo apagadas. Asa Gray foi um dos
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seus mais expressivos correspondentes e apoiadores do período e Darwin consegue publicar os ensaios
de Gray na Inglaterra. O vigor experimental e teórico da teoria seria tarefa magistralmente
desempenhada pelos seus projetos botânicos nos anos subseqüentes. Seu caro tema da fertilização de
plantas por insetos o levou a um cuidadoso trabalho com as orquídeas. Seu livro sobre Orquídeas
transformou-se em novo sucesso de vendas. Esse sucesso foi importante para a Origem das espécies
porque foi a primeira exposição detalhada do poder da seleção natural, como o admite em carta a
Hooker de 14 de março de 1862. Asa Gray (carta de 2-3 de julho de 1862), diz que o livro foi um
movimento nos flancos do inimigo (Darwin, 1985-2006, vol. 10, p. 292), uma maneira de induzir os
céticos a aceitarem a verdade da seleção natural pela porta dos fundos. Seus estudos das prímulas
ofereciam aos naturalistas diferentes aspectos dos maravilhosos mecanismos adaptativos das plantas e
mostravam como suas estruturas podiam ser interpretadas à luz da teoria da seleção natural. Como as
cartas trocadas entre Darwin, Hooker e Oliver indicam, a novidade de abordagem via seleção natural
para a pesquisa em botânica surpreendeu favoravelmente mesmo os especialistas. Sua visão sobre a
questão da esterilidade estimulou seu trabalho sobre plantas dimórficas, que começara com o estudo da
prímula, e a respeito do qual manteve significativa correspondência com Hooker e com John Scott. Os
estudos sobre dimorfismo envolveram também sua correspondência com Asa Gray. Os resultados de
seu trabalho botânico deram seus frutos em diferentes momentos e papers que se estenderam até 1864.
Foram apreciados pelos botânicos a ponto de merecerem de Hooker – a quem Darwin considerava
como “melhor do que qualquer um no mundo” e a pessoa cuja opinião Darwin mais valorizava (carta
de 14 de outubro de 1862 – Darwin, 1985-2006, vol. 10, p. 460) – o seguinte comentário: “você é fora
de questão o melhor observador e experimentador em Fisiologia que a Botânica já teve (carta de 28 de
junho de 1862 – Darwin, 1985-2006, vol. 10, p. 275). Em carta de 15 e 20 de novembro de 1862,
Hooker comenta com Darwin: “aludem a você em não menos do que em 3 dos papers apresentados na
Linnean Society! – Não creio que você seja vaidoso, mas realmente penso que você teria o direito de sêlo” (Darwin, 1985-2006, vol. 10, p. 527).
As investigações e discussões sobre temas aparentemente bem estabelecidos na Origem não
cessavam. A propósito do trabalho de Bates (mimetismo), Hooker e Darwin terminaram o ano
engalfinhados na discussão epistolar sobre o papel das condições externas na variação e produção das
espécies. Continuavam as discussões e as coletas de evidência sobre o Período Glacial, com as recentes
evidências favoráveis das montanhas dos Cameroons (descoberta de plantas temperadas a alturas tão
baixas como 4.000 pés acima do nível do mar). A descoberta do Archaeopteryx engrossava as evidências
favoráveis à teoria darwiniana, apesar do percalço criado pela sua descrição feita por Richard Owen, em
novembro de 1862, que omitira alguns elementos essenciais e favoráveis à teoria darwiniana. Em que
pese seu crescente sucesso, nacional e internacional, Darwin também estava “convencido de que
deveria trabalhar sobre variação e não se distrair com interlúdios”, como aparece em sua carta a Lyell de
24 de novembro de 1860 e a Daniel Oliver de 20 de outubro de 1860 (Darwin, 1985-2006, vol. 8, p. 491
e p. 440). Esse trabalho que resultaria na Variação em animais e plantas domésticas (1868), também
refletindo as buscas e discussões de suas cartas.

7

A ÚLTIMA GRANDE REVISÃO

Na correspondência de 1865, há o registro de variadas interpretações da teoria de Darwin, já
amplamente conhecida e admirada nacional e internacionalmente: como uma teoria do
desenvolvimento progressivo, segundo W. Martin; uma harmonização da visão de Lyell da Seleção
Natural com Criação; uma adesão entusiástica de homens como Charles Kingsley, Fritz Müller, Ernst
Häckel, Karl von Vogt, Asa Gray, Benjamin Dann Walsh, e James Shaw, enfatizando vários aspectos
do grande poder explicativo da teoria darwiniana. De acordo com a veia literária de Shaw, o trabalho de
Darwin provou que a idade do romance não pereceu, pois a verdade de Darwin era realmente mais
estranha que a ficção!
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A última grande revisão da Origem foi a da sua 6ª edição (1872). Como as demais, vem testemunhada
em suas cartas. Talvez o episódio mais significativo a esse respeito seja a inclusão do capítulo VI,
dirigido, basicamente, a objeções que haviam sido levantadas por George St. Mivart à teoria darwiniana.
Em agosto de 1871 é publicada a obra de Mivart, On the genesis of species. A preparação da 6ª edição da
Origem começou em junho de 1871. De julho a setembro, Darwin ocupou-se com as objeções de
Mivart. Decidiu incluir um capítulo novo dedicado a seu “mais inteligente e injusto inimigo” (Darwin,
1959, p. 22), juntando objeções antes tratadas no capítulo IV com as novas objeções de Mivart em um
novo capítulo (VI). A Origem passava a ter quinze capítulos e perdia a palavra On em seu título.
Em janeiro de 1872, a revisão do livro para sua 6ª edição estava terminada. O papel das objeções de
Mivart, bem como as habilidades estratégicas de Darwin, podem ser igualmente medidas em sua
correspondência. O livro de Mivart foi revisado por Chaunchey Wright (North American Review, julho de
1871) e tal resenha foi enviada a Darwin, em uma carta de 21 de junho de 1871 (Darwin, 1888, vol. 3, p.
143). Darwin imediatamente submeteu as provas recebidas do artigo de Wright ao senso crítico de
Wallace (carta de 9 de julho de 1871), considerando que Mivart tivera um grande efeito contra a seleção
natural e que, se Wallace considerasse bom o artigo de Wright, Darwin pediria ao autor licença para
publicá-lo em panfleto, com baixo custo, para sua divulgação. O que, de fato, ocorreu. Na sua carta a
Wallace, relata a mágoa de ter sido injustiçado pelo procedimento de Mivart, por suas citações
incompletas de Darwin, alterando o sentido de suas palavras e mesmo pela omissão de palavras. Com o tom
de um desabafo, diz que nunca antes de estudar Mivart sentira-se tão convencido da verdade em geral
das visões defendidas em sua Origem das espécies (Darwin, 1888, vol. 3, p. 144-145). Aos leitores, suas
respostas às objeções de Mivart proporcionaram uma das mais hábeis lições sobre como refutar
objeções.
Para Stephen Jay Gould, as cartas ocupam uma posição intermediária entre as obras publicadas e os
diários e anotações particulares (Darwin, 2000, p. 10). Em uma linguagem bem contemporânea,
poderíamos dizer que as cartas, pelo menos no caso de Darwin, proporcionam-nos aquele frescor da
ciência in the making.
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Breves considerações sobre o tema: Heisenberg e a história
Antonio Augusto Passos Videira *

1

INTRODUÇÃO

É comum encontrarmos reflexões feitas por cientistas sobre a ciência. Em geral, elas dizem respeito
aos fundamentos epistemológicos (i.e., quais são os objetivos de uma teoria científica?) e metodológicos
(i.e., quais são os métodos adequados para que tais objetivos possam ser alcançados a contento?).
Também são encontradas considerações de ordem metafísica, ou seja, referentes à constituição da
realidade (quais são os objetos últimos e fundamentais que constituem a natureza ou a realidade?). Estas
últimas questões são, contudo, mais raras, à medida que a relação entre a ciência e a metafísica não é
simples. Não nos esqueçamos de que, durante muito tempo, a metafísica foi compreendida como uma
concorrente da ciência.
Para compreendermos as reflexões não estritamente científicas dos cientistas, é necessário analisar e
entender as condições materiais e efetivas em que essas reflexões foram produzidas. Einstein defendia a
necessidade de compreendermos principalmente as ações de seus pares, e não tanto as declarações
deles. Esta afirmação deve ser entendida do seguinte modo: não é possível dissociar as teses
epistemológicas e metodológicas das práticas dos cientistas. No entanto – e complementando a
importância das práticas para a compreensão do que é a ciência –, vale lembrar que essas ações
conduzem a nossa atenção às circunstâncias em que elas se dão. As práticas são localizadas no espaço e
no tempo; acontecem em meio a interações; e são atravessadas por uma miríade de idéias, valores e
princípios.
Um exemplo interessante acerca da relação entre prática científica e o contexto acadêmico-político
em que ela ocorre nos é fornecido pela trajetória de Werner Heisenberg. Suas reflexões sobre filosofia e
história guardam intimamente a marca do tempo em que ele viveu. Mas que questões despertavam o
interesse de Heisenberg? Alguns exemplos dados por ele no prefácio de Across the frontiers – um de seus
muitos livros contendo suas reflexões filosóficas – são os seguintes: “Para onde está nos levando a
tecnologia, agora que, com a liberação da energia atômica, todas as fronteiras prévias foram
implodidas?”; “Qual é o conteúdo de verdade possuído pelas asserções científicas?”; “Pode existir
acordo sobre os resultados da pesquisa e pode esse acordo contribuir para a compreensão entre as
nações?; “Existem relações entre a ciência moderna e a arte moderna?”; “O que é que podemos
aprender acerca da ciência moderna, de modo a sermos ajudados na solução de antigos problemas
filosóficos?”.
Heisenberg não pretendia dar respostas sistemáticas às perguntas acima, no sentido habitualmente
compreendido pelos filósofos. Sua preocupação consistia fundamentalmente em mostrar de que modo
o seu pensamento, tomando como ponto de partida o domínio da física atômica, foi levado, como que
naturalmente, a investigar questões de complexidade crescente e que ultrapassam os limites daquele
domínio. Heisenberg acreditava que a física atômica poderia conduzir tanto físicos quanto leigos à
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formulação de questões que se situam para além das fronteiras da especialização científica. Ele defendia
que a física atômica, desenvolvida no primeiro quartel do século XX, possibilitara a existência de um
novo modo de pensamento, em muito diferente daquele outro, científico, até então predominante.
Afirmei acima que Heisenberg não pretendia dar respostas sistemáticas às perguntas que ele
formulou em Across the frontiers – e isso é válido para vários outros de seus artigos que trazem uma
preocupação filosófica. Creio que refletir sobre esta atitude de Heisenberg nos permite entender melhor
de que modo a física se relaciona com a filosofia e com a história. Vale também dizer que ele não
considerava a sua época madura o suficiente para produzir uma mudança radical em todos os domínios
nos quais se faz presente a atividade humana. Essa observação faz com que esse físico alemão fosse
especialmente cauteloso na apresentação das suas idéias, evitando toda e qualquer formulação radical.
Neste breve artigo, pretendo descrever a motivação de Heisenberg para pensar as relações da física
tanto com a filosofia quanto com a história. Entendo aqui a expressão ‘descrever a motivação’ como
uma análise das razões que o levaram a pensar como essas relações contribuiriam para a elucidação dos
problemas que eram de seu interesse. Em outras palavras, não se procura aqui mostrar de que modo a
filosofia e a história poderiam contribuir para a compreensão de tais problemas. Nossa intenção é
determinar os papéis dessas disciplinas no convencimento sobre a importância desses problemas. Antes
de continuar, quero observar que muitas das idéias aqui apresentadas não serão discutidas de modo
exaustivo, dada a restrição de espaço1.

2

QUESTÕES DE MÉTODO

Praticamente, desde o início de seu envolvimento com essas questões, Heisenberg impôs a si
mesmo como objetivo compreender de que modo a ciência de seu tempo transformou a noção de
realidade e de que modo essa transformação também foi provocada por outras esferas separadas da
ciência. A mudança que ele detectava na concepção de realidade herdada do Período Moderno não foi
provocada somente pela ciência. Outras esferas, como a política e a religião, também contribuíram para
tal modificação. Suas ações iriam no sentido de tentar reunificar as esferas da ciência, da política, da
filosofia, da religião e da arte.
Como já afirmado acima, para podermos compreender as idéias de Heisenberg, é importante
conhecer as questões que o motivaram, bem como as circunstâncias históricas efetivas vividas pelo
físico alemão enquanto ele produzia suas idéias. Em resumo, ao se preocupar com a história,
Heisenberg o fez com um duplo objetivo, a saber:
1) entender o seu desenvolvimento interno de modo a oferecer uma resposta consistente às críticas e às
acusações de cientistas como Lenard e Stark, os quais, ao defenderem uma física ariana, baseada na raça
e no sangue, condenavam ao ostracismo a física teórica do século XX2;
2) compreender o surgimento do Nazismo.
Listamos a seguir alguns dos principais eventos vividos pelo físico alemão e que condicionaram o
seu pensamento:
1) o surgimento da teoria da relatividade e da mecânica quântica. Heisenberg não as aceitava como
revoluções científicas; para ele, essas duas teorias não chegaram a modificar a trajetória percorrida pela
Ciência Moderna desde o seu surgimento – esta última, para ele, continuava a percorrer o mesmo
caminho. Em xeque, havia sido colocada a visão científica de mundo consolidada no século XIX, a
saber: o materialismo científico;
Apesar da importância de Heisenberg como físico e da celeuma provocada pela sua decisão de participar do projeto atômico
do regime nacional-socialista, são pouquíssimos os estudos existentes sobre as suas idéias filosóficas. Dentre aqueles
poucos que analisam as suas reflexões, destacam-se os trabalhos de Cathérine Chevalley.
2 Sobre a defesa em favor da física moderna que Heisenberg elaborou contras as críticas de Lenard e Stark, ver Costa &
Videira (2007).
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2) a mecânica quântica obrigou a realização de uma revisão nos significados habitualmente associados a
certas concepções clássicas, como objeto, objetividade, realidade e objetivo das teorias físicas. Essa
revisão provocou o surgimento da física moderna;
3) a chegada do Nazismo ao poder máximo na Alemanha levou Heisenberg a se questionar acerca de
como deveria se comportar enquanto tal regime durasse. Além dessa questão, ele refletiu sobre se o
Nazismo seria uma conseqüência obrigatória do espírito alemão, sendo determinado por leis históricas.
Corresponderia o Nazismo a uma necessidade histórica?;
4) o surgimento e a consolidação do movimento conhecido como Física Ariana e suas críticas à física
moderna.
Esses quatro eventos estão entre as razões que fizeram com que Heisenberg se preocupasse em
entender melhor a natureza da história. A descrição da sua concepção de história será feita por meio das
seguintes questões:
a) o que leva um físico teórico a se preocupar com a história, e não apenas com a história da sua
disciplina?;
b) de que modo os eventos vividos por Heisenberg condicionaram a concepção de história elaborada
por ele?

3

AS DIFERENTES FASES DA REFLEXÃO FILOSÓFICA

Em geral – e ao longo de toda a sua vida –, Heisenberg preocupou-se em explicar as origens e as
possíveis conseqüências das modificações sofridas pela física no século passado. As questões que
prenderam a sua atenção podem ser, grosso modo, divididas em fases, respeitando-se a sua trajetória de
vida. Tal correspondência não é casual, à medida que, no seu caso, as suas análises filosóficas sofreram
a influência das circunstâncias do tempo em que foram produzidas. Em termos breves, a vida de
Heisenberg pode ser descrita como segue abaixo, caso sejam privilegiados os grandes períodos
históricos em que ele viveu:
1ª) 1901-1918: O fim da velha ordem social e política, criada por Bismarck [Império “Guilhermino”];
2ª) 1919-1932: A superação da física clássica [República de Weimar];
3ª) 1933-1945: A necessidade de uma nova ordenação das relações entre natureza e história [O Regime
Nacional-Socialista];
4ª) 1946-1976: A física e a sua contribuição para a construção de uma nova ordenação [A Alemanha
Ocidental].
A cada uma dessas fases corresponde certo conjunto de questões sobre as quais Heisenberg refletiu
– sem que com isso se depreenda que ele excluísse definitivamente questões passadas. Além disso, em
cada uma dessas épocas, ele adotou certa atitude, por ele percebida como a mais fecunda para
responder às questões. Vejamos quais foram algumas das questões que ele se colocou:
1) Fase correspondente aos anos entre 1901 e 1918: Heisenberg convenceu-se de que a velha bússola
(em termos muito gerais, a velha visão de mundo) tinha se quebrado, o que levava ao seu abandono.
Surgia, então, o problema da orientação que perseguiu Heisenberg ao longo da sua vida;
2) Fase correspondente aos anos entre 1919 e 1932: Como compreender, em termos epistemológicos,
metodológicos e ontológicos, os resultados produzidos pela chamada física moderna, oriunda das
criações da teoria da relatividade e mecânica quântica? Ou ainda: quais foram as conseqüências dessas
criações para noções como verdade, teoria, experiência e validação de hipóteses. Para além das
implicações nitidamente epistemológicas e metodológicas, Heisenberg percebia que a física moderna
implicava uma mudança na concepção de realidade subjacente à física clássica. Isso o levou a perceber
que a ciência não poderia desconsiderar questões metafísicas. Essa fase termina pela resposta negativa
dada à seguinte questão: ‘Seria o positivismo a melhor concepção filosófica para caracterizar a física
moderna?’;
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3) Fase correspondente aos anos entre 1933 e 1945: Como refutar as teses da chamada física ariana?
Heisenberg percebeu que as idéias defendidas por Lenard e Stark não eram estúpidas; elas deveriam ser
levadas a sério;
4) Fase correspondente aos anos entre 1946 e 1976: Como reconstruir o sistema político alemão de
modo a impedir o reaparecimento do Nazismo e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas
compreendam as modificações na ordenação da realidade (Ordnung der Wirklichkeit) que estão sendo
produzidas?

4

A PERDA DE ORIENTAÇÃO

5

O PAPEL DA HISTÓRIA

Heisenberg iniciou as suas reflexões epistemológicas tentando compreender as transformações que
ele mesmo havia ajudado a realizar no domínio da física. Um exemplo interessante dessa tentativa é a
sua conferência de 1934 “Transformações recentes nas ciências naturais exatas”, que pode ser descrita em
termos esquemáticos como uma tentativa de responder à questão “como caracterizar as modificações
provocadas pela teoria da relatividade e pela mecânica quântica: seriam elas autênticas revoluções
científicas?” As transformações científicas no campo da física não seriam revolucionárias, pois
decorreriam de problemas colocados pelas novas experiências, as quais, quando descritas e explicadas
por meio de princípios equivocados, geram inconsistências internas que só podem ser resolvidas com o
surgimento de novas idéias (Heisenberg , 1979, p. 13).
Nessa terceira fase, consolida-se em Heisenberg a percepção de que as crises eram indicadoras de
modificações sofridas pela concepção de realidade (Wirklichkeit). Além dessa relação entre realidade e
crise, Heisenberg passa a aceitar a idéia de que é impossível evitar o surgimento desta última; crises são
naturais. Ao mesmo tempo em que procurava compreender de que modo seria preciso redefinir o
conceito de realidade, Heisenberg se perguntava se o Nazismo seria uma conseqüência inescapável da
história da Alemanha.
Heisenberg também se perguntava sobre os objetivos da ciência, em geral, e da física, em particular.
Esse questionamento decorria da sua percepção de que a noção de realidade da física moderna é
diferente da física clássica, ainda que não fossem claros e inequívocos os pontos em que elas diferiam.
Ele defende a tese de que apenas a compreensão da física moderna não é suficiente para o correto
entendimento das transformações sofridas pela noção de realidade. A física é importante, uma vez que
mostra a existência de modificações referentes à realidade; no entanto, a determinação exata dessa
transformação não pode ser obra apenas dessa ciência.
Heisenberg pretendia mostrar a necessidade de cientistas e não-cientistas levarem a sério o fato de
que a realidade havia sofrido importantes modificações, as quais não poderiam ser devidamente
compreendidas somente em termos epistemológicos e metodológicos. Para a física, a oportunidade de
verificar o reconhecimento da existência de limites à epistemologia e à metodologia ocorreu com a
física ariana e a sua defesa da extinção da física moderna. O Nazismo introduziu a política no interior
da ciência. Heisenberg aprendeu que, a partir daquele momento, seria muito difícil manter a política
longe dessa esfera do conhecimento, o que seria mais um sinal da modificação sofrida pela realidade.
Com as modificações sofridas pela noção de realidade, modificou-se também a posição ocupada
pelo homem no universo. O ser humano reconhece que passa a ocupar uma nova posição no universo
à medida que a antiga bússola não funciona. Como, então, “descobrir” uma nova bússola, capaz de
orientar a humanidade?
A história passa a ser relevante no momento em que se torna indiscutível a impossibilidade – ou
inutilidade – de se tentar determinar, recorrendo unicamente à ciência, a nova noção de realidade, bem
como as causas do surgimento do Nazismo. A história, para Heisenberg, era um meio necessário para
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que ele pudesse se orientar, para que fosse possível descobrir uma nova bússola. No entanto, é preciso
reconhecer que esses dois temas estão muito separados entre si; um pertence à esfera da política; o
outro, à esfera da ciência e/ou filosofia. Como é que Heisenberg reúne essas duas preocupações:
a) mostrar que a ciência não determina sozinha o que é a realidade?;
b) como foi possível o Nazismo?
A primeira preocupação implica a formulação explícita das seguintes perguntas: como foi possível
pensar a ciência como sendo o único meio de determinar o que é a realidade? De que modo foi possível
pensar que a ciência poderia e deveria necessariamente conduzir a humanidade a uma situação
organizada, de tal modo que somente seria possível existir paz e felicidade? Por que o controle técnico
sobre a natureza – possível, em grande parte, graças à ciência moderna – teria como conseqüência
natural a paz e a felicidade da humanidade? Ou ainda como foi possível que se pensasse ser possível
construir uma visão de mundo tomando como base apenas a ciência?
A ciência está, de algum modo, ligada a certos processos espirituais existentes em cada época na qual
ela existe. Mas como determinar – ou entender – esse modo de conexão entre a ciência e tais processos
espirituais das diferentes épocas?
As crises tanto na ciência quanto na política fizeram com que Heisenberg se perguntasse como é
que elas são produzidas – para isso, ele teve que recorrer à história. Ou ainda: como avaliar, por
exemplo, o surgimento de uma nova teoria científica? No caso da mecânica quântica, corresponderia ela
a uma revolução, aqui entendida como sendo mais uma ruptura total com a física anteriormente
praticada? Heisenberg não pensava assim.

6

SERIA HEISENBERG UM DILETANTE EM FILOSOFIA?

Apesar de ser autor de uma imensa produção filosófica, ainda que compreendida em sentido não
estrito, tanto a preocupação de Heisenberg com a filosofia e com a história quanto sua interação com
elas provocam suspeitas entre diferentes autores. De modo geral, as posições filosóficas de Heisenberg
foram descritas segundo uma das três opções que seguem: positivismo, irracionalismo e
operacionalismo. A principal razão dessa suspeita é que elas não seriam genuínas. Em outras palavras,
haveria uma grande dose de diletantismo e oportunismo na sua relação com essas disciplinas. Sou da
opinião que essas opiniões negativas se devem a mal-entendidos à postura de Heisenberg em relação à
natureza e à função da filosofia nas discussões sobre a ciência. Numa época em que a filosofia lutava
por garantir o seu espaço na estrutura universitária, incursões feitas por filósofos não profissionais
começaram a ser vistas com maus olhos.
No caso particular de Heisenberg, existe ainda outra agravante. Como já observado, suas reflexões
filosóficas não podem ser separadas – sob pena de não serem compreendidas – das circunstâncias
históricas em que surgiram. Em outras palavras, é como se, para compreender as idéias de Heisenberg,
fosse obrigatório conhecer os momentos e as circunstâncias da sua vida em que tais reflexões foram
produzidas.
Acima afirmei que as reflexões filosóficas de Heisenberg originam-se de sua prática científica. Penso
que isso deve ser agora esclarecido. Esse esclarecimento é necessário ainda mais por que a sua prática
não é suficiente para caracterizar por completo a natureza das suas preocupações filosóficas. Não
haveria, assim, impedimento para que, da física, se chegasse à ética ou à reflexão sobre a natureza e a
relevância da beleza.
Diferentemente do que defende uma determinada concepção acerca das relações entre ciência e
filosofia, o exemplo de Heisenberg nos mostra um cientista ativo no processo de elaboração de um
pensamento filosófico cuja origem não pode ser tão somente atribuída à ciência. Ao menos, não pode
ser atribuída à ciência se esta última for pensada como se restringindo à formulação e à verificação de
proposições (as leis e os modelos) referentes ao comportamento da realidade.
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7

ALGUMAS INFLUÊNCIAS SOBRE HEISENBERG: BOHR E BURCKHARDT

Influenciado por Niels Bohr, Heisenberg, já em fins da década de 1920, concluiu que era preciso
compreender o novo significado que a noção de realidade deveria incorporar após as modificações por
ela sofridas com o surgimento das novas teorias científicas, em especial as teorias físicas. Mas, se Bohr é
importante para que Heisenberg reconhecesse a importância do problema, veio de Jacob Burckhardt a
influência capital no que diz respeito ao procedimento adotado para decifrar os sinais que nos sugerem
de que modo a realidade se transformou, bem como as prováveis conseqüências dessas mudanças.
É bem conhecida a influência que Burckhardt exerceu sobre Heisenberg. Elisabeth, sua esposa, na
biografia que escreveu sobre o seu marido, afirma que era freqüente encontrá-lo durante a guerra com
as Considerações sobre a história universal nas mãos, tendo esse livro o poder de tranqüilizá-lo. Um exame
mais atento, contudo, nos mostra que são várias as razões que nos conduzem a procurar em Burckhardt
uma fonte essencial da concepção de história de Heisenberg.
O historiador suíço enfatizava a descontinuidade em sua descrição dos eventos históricos.
Burckhardt nunca pretendeu desenvolver uma filosofia da história, isto é, nunca pretendeu
compreender as leis que determinariam o curso dos eventos; ele simplesmente não acreditava nisso.
Também, neste ponto, Heisenberg segue Burckhardt.
Outro ponto semelhante diz respeito ao fato de Heisenberg acreditar que modificações no real
corresponderiam a transformações no plano do conhecimento e a crises político-sociais. Que para ele
tal pergunta fosse importante, parece-me possível constatar por meio da relação que ele construiu entre
Colombo, Lutero e Copérnico. Podemos pensar que Colombo representa o plano político; Lutero, o
ético-religioso; e Copérnico, o do conhecimento.
No entanto, seria insuficiente tentar dividir a importância desses personagens por meio dos critérios
que sugeri. As suas realizações, segundo o próprio Heisenberg, ultrapassam as fronteiras do que
desejavam fazer e do plano em que se movimentavam habitualmente. Colombo é importante porque
descobre a América sem o querer; seu objetivo era outro: descobrir uma nova rota para as Índias. Sua
descoberta só foi possível porque ele acreditou fervorosamente na esfericidade da Terra, que acabou
por ser comprovada como uma outra viagem, a de Fernão de Magalhães. Assim, Colombo é
fundamental pela crença fervorosa que nutria pelo seu objetivo.
Já Lutero é importante para o estabelecimento da diferença entre ser o corpo de Cristo e significar
esse mesmo corpo. O pão, tornado sensível por meio da visão, não se reduz à sua materialidade quando
comparado a Cristo. A sua relação com Cristo é imaterial. O seu sentido não é, portanto, determinado
pelos sentidos ordinários e nem pela noção de matéria, tal como esta é estudada pela ciência ou
acessível por meio do senso comum.
Finalmente, Copérnico é responsável pela derrocada do sistema de mundo aristotélico-tomista.
Evidentemente, ele não foi o primeiro e nem o único a realizar isso. Todavia, suas idéias colocaram por
terra a validade da física aristotélica, levando ao surgimento de um novo tipo de conhecimento,
concretizado pela física relativista, elaborada primeiramente por Kepler e Galileu, e, posteriormente,
por Descartes e Newton. O objetivo de Copérnico não era o de provocar uma revolução, tal como nós
entendemos contemporaneamente esta noção, mas, sim, o de facilitar o cálculo das órbitas celestes.
Certamente, ele acreditava no Sol como centro do universo, mas não desejava abalar os fundamentos
do aristotelismo.
Os três exemplos acima mostram que, muitas vezes, não é possível prever os efeitos dos eventos
históricos. Além disso, os efeitos desejados explicitamente eram outros e mais modestos do que aqueles
que acabaram por notabilizá-los. Heisenberg pensava que esses eventos poderiam, corretamente, ser
considerados como os fundadores dos Tempos Modernos. Eles determinaram o fim de uma época, a
Idade Média, provocando o que Heisenberg aparentemente considerava ser uma autêntica revolução.
Mas, para que esses eventos pudessem ter os efeitos que conhecemos, era necessário que houvesse um
“substrato” comum a todos eles.
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8

A NOÇÃO DE REALIDADE À LUZ DA HISTÓRIA

9

A ORDENAÇÃO DA REALIDADE

Outro ponto inquestionável para Heisenberg é que essa nova e obscura noção de realidade imporia
mudanças aos seres humanos e às sociedades. Isso ocorre porque, para ele, a noção de realidade não é
apenas determinada pela ciência. Esta é, certamente, um “meio” para que ela seja conhecida. Mas não é
o único e nem sempre o melhor. A realidade compreende mais esferas do que aquelas que podem ser
alcançadas pela ciência. Na Época Moderna, a noção de realidade perdeu a sua ordenação, deixando de
ser uma totalidade. Além desse desmembramento, ocorreu também uma hierarquização entre as suas
esferas. A partir de Copérnico, a esfera mais fundamental passou a ser aquela que fundou a noção de
realismo científico. As outras esferas, inclusive, deveriam se organizar a partir desta primeira. O lema
positivista – conhecer para prever; prever para prover – pode ser mencionado como justificativa para
essa afirmação.
À medida que a física moderna – aquela originada a partir dos surgimentos da teoria da relatividade
e da mecânica quântica – produziu modificações na concepção de realidade, a noção moderna de
realidade teve que ser abandonada. Certamente que este abandono não poderia se dar de modo
automático.
Heisenberg, em diversos de seus escritos, afirma que a física moderna não implicou o
desaparecimento da chamada física clássica. As modificações sofridas pela noção de realidade podiam
ser igualmente notadas nas outras esferas. Apesar de ser possível encontrar suas observações sobre a
mudança sofrida pela noção de realidade em vários de seus textos, há um que merece consideração
particular. Esse trabalho foi escrito nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, e Heisenberg
nunca quis publicá-lo em vida. Trata-se de uma obra densa e escrita de modo a não poder ser
compreendida pela censura nazista. É nesse texto, escrito sob a forte influência de Goethe3 e publicado
pela primeira vez em 1984, que se encontra o “núcleo duro” da concepção de história e de seus
processos de desenvolvimento.
A base do pensamento de Heisenberg continuava a ser Burckhardt. Desse modo, a história não
poderia ser vista como um processo contínuo, linear, teleológico e suave. De acordo com Catherine
Chevalley, é possível encontrar no Manuscrito inúmeras passagens que nos remetem à descontinuidade:
Na história dos homens, destacam-se claramente épocas diferentes, nas quais a estrutura da realidade
sofreu modificações. [...] Numerosos indícios fazem pensar que uma modificação profunda da realidade é
preparada em nossa época. [...] O fato de que a imagem de realidade foi fundamentalmente transformada
no curso dos últimos decênios, no interior mesmo das ciências da natureza, não pode ser um acaso.
(Heisenberg, 1992, p. 22)

Heisenberg analisava e avaliava essas situações extracientíficas a partir de eventos vividos por ele
próprio. Tal atitude, além de tornar mais real o seu relato e as suas discussões, tem também o mérito de
evitar generalizações ou, ainda, de usá-los para “comprovar” teses filosóficas ou políticas. Para
Heisenberg, as situações enfrentadas pelos indivíduos, cientistas ou não, só fazem sentido quando
circunscritas pelos vínculos que realmente estiveram presentes durante tais ocasiões. Apesar de a
história poder ensinar lições, essas só são úteis se incorporadas às novas situações em que são
empregadas. É como se a história impedisse a formulação de leis gerais e universais. Heisenberg não
pretende, portanto, dar lições de moral a quem quer que seja. Para se julgar, o que, segundo ele, parece
inevitável, dada a condição humana, é preciso conhecer, da melhor forma possível, as circunstâncias em
que as decisões foram tomadas. Os valores sem a restrição imposta pelas circunstâncias são
inutilizáveis. É certo que podemos pensar a partir de situações vividas por outros, mas desde que
3

A noção de ordenação da realidade – Ordnung der Wirkilchkeit, em alemão – é de Goethe; Heisenberg a segue integralmente.
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consigamos apreender delas o melhor possível. Somente nesse caso, podemos nos inspirar nos
exemplos de outros seres humanos.
Ainda, segundo Chevalley, Heisenberg incorpora em seu texto de 1942 três elementos fundamentais
da concepção de história exposta em Considerações: a orientação anti-sistemática; a insistência sobre a
descontinuidade dos processos históricos; e uma forma sofisticada de contingência: “Com efeito,
encontra-se no Manuscrito de 1942 uma posição com relação à necessidade e à contingência que é, ao
mesmo tempo, muito particular e, segundo todas as aparências, idêntica àquela de Burckhardt”
(Chevalley, 1998, p. 100).
Desde a ascensão do Nazismo ao poder na Alemanha, Heisenberg viu-se confrontado com uma
velha questão: o que pode fazer o indivíduo para deter ou fazer avançar os eventos que acontecem em
seu próprio tempo? Outra maneira de formular esta questão é a seguinte: como deve se orientar o
indivíduo em sua época? Essa última questão pode ser radicalizada, ganhando a seguinte formulação:
como deve se comportar um indivíduo numa época de crise na qual a situação em geral é instável? De
certo modo, o Manuscrito de 1942 é a resposta que Heisenberg elaborou para responder às questões
acima.
Defrontado com as decisões nazistas, responsáveis pela derrocada de um antigo princípio que regia
a atitude dos cientistas alemães (a ciência não se mistura com a política), Heisenberg encontrava-se,
num primeiro momento, sem saber como agir. As ações dos nazistas referentes à vida universitária
afetaram irremediavelmente o modus vivendi no qual Heisenberg havia se formado. O mundo no qual ele
havia se criado foi facilmente destruído pelo governo nacional-socialista. Heisenberg sentia que devia
tomar decisões, só que desconhecia quais seriam elas.
Mas, ao mesmo tempo em que afirma estar desorientado e ser por demais ligado ao seu país natal,
Heisenberg conclui, seguindo a opinião de Burckhardt, que as guerras e as revoluções são inevitáveis, o
que obrigaria aos seres humanos a aprender a conviver com elas. Desse modo, o importante é aprender
as razões responsáveis pelos seus surgimentos. Somente isso poderia evitá-las. A rigor – e como nos é
dito por Heisenberg –, esta é uma tarefa inútil. Nada pode deter o surgimento de uma crise aguda. O
melhor a fazer é aprender a conviver com elas. Não há nada que “[...] o indivíduo [possa] fazer para
impedir que a grande massa de pessoas enverede pelo caminho errado” (Heisenberg, 1996, p. 201).
Nesta passagem, ele mostra acreditar que o seu tempo é determinado pelas massas. Diante delas, o
indivíduo nada pode – devendo-se, no entanto, evitar a disseminação de que existam regras gerais
capazes de determinar de que modo o indivíduo deveria se comportar. Uma vez mais, o indivíduo está
isolado, e as suas decisões só podem ser justificadas por ele próprio, não sendo importante – porque
talvez impossível – esperar que os outros o compreendam e aceitem a sua decisão. Ou seja, contra a sua
época, o indivíduo pouco pode fazer.
No que diz respeito às razões responsáveis pelo surgimento do Nazismo, Heisenberg, com a ajuda
da concepção de história de Burckhardt concluiu que Hitler não foi o produto de nenhuma
“necessidade histórica”, mas, sim, o sintoma contingente de uma crise geral sofrida pela civilização, em
especial pela sociedade alemã. A inevitabilidade da guerra nada mais seria do que um processo
provisório – ainda que intermitente – na história da humanidade. Ou seja, uma guerra não dura para
sempre, mas ela pode sempre ocorrer.

10 CONCLUSÃO

À guisa de conclusão, é possível afirmar que, para Heisenberg, a história ensinaria aos homens que
as crises são inevitáveis e imprevisíveis. Assim, a única atitude que poderia ser adotada seria a de
enfrentá-las do melhor modo possível, o que significaria tentar compreender as razões para os seus
surgimentos. Também as razões seriam determinadas ao se recorrer à história, uma vez ela torna
possível a comparação em uma ampla escala temporal. Quanto à filosofia, ela seria útil, pois mostraria
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que a felicidade seria uma opção inatingível, havendo espaço, contudo, para a busca de certo equilíbrio
– sempre instável – entre o indivíduo e o seu tempo.
Se a minha descrição do pensamento de Heisenberg estiver correta, é possível supor que, para ele,
seria possível estabelecer uma interação equilibrada entre ciência, filosofia e história.
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A ciência é masculina? É, sim senhora!...
Attico Inácio Chassot *

1

NÃO SÓ A CIÊNCIA, MAS (QUASE) TODA A PRODUÇÃO INTELECTUAL É
PREDOMINANTEMENTE MASCULINA1

Quando se busca caracterizar a ciência, há algo que aparece muito naturalmente e que não necessita
de muitos esforços para ser evidenciado: o quanto a ciência é masculina. Talvez, o que seja muito mais
complexo é explicar − ou pelo menos aceitar − o porque dessa situação. Isso parece não ser diferente
quando se fala nas artes. Quais as mulheres proeminentes que aparecem na constelação de grandes
compositores, pintores ou escultores? Também na Filosofia, encontramos nomes poucas mulheres, se
comparado com os de homens. A Teologia é uma área de domínio dos homens. Tanto na Academia
Brasileira de Ciência como Academia Brasileira de Letras o número de mulheres é muito pequeno,
sendo que nesta só muito recentemente as mulheres puderam estar incluídas entre os assim chamados
quarenta imortais. Poderíamos acrescentar o quanto são predominantemente masculinos os
parlamentos, tanto no mundo Ocidental quanto no Oriental. São homens os pregadores e líderes
religiosos, na maioria das religiões; estas em geral criações masculinas. Preliminarmente parece que se
possa concluir que não é apenas a ciência que é predominantemente masculina, mas nossa civilização, já
há alguns milênios. Poderíamos alinhavar um número extenso de outras discriminações. Dentro desta
mesma análise, quais os nomes de mulheres que poderíamos colocar como similares aos dos
sanguinolentos Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, Milosevic, Pol Pot, Pinochet, Bush, Sadan, apenas para
citar aqueles de quem somos mais próximos temporalmente? Não parece ocorrer nenhum.
Antes de discutir o porquê dessa situação, há uma explicação rasa, mas racional: não somos assim –
ou não pensamos assim – por acaso. Há razões / explicações por sermos desta maneira – aqui o sujeito
é: nós os humanos −, numa análise focada na civilização ocidental. E este recorte é significativo, até
porque as explicações que tento buscar têm origem exclusiva em raízes européias, que há um tempo foi
sinônimo de Ocidente. Se a situação que se apresenta para nossa civilização parece desabonadora,
poderíamos trazer exemplos de violências contra mulheres em outras civilizações: mutilação genital
feminina, aonde, por exemplo, a extirpação, sem anestesia, do clitóris faz parte de um ritual de
iniciação, pena de morte por apedrejamento de mulheres adúlteras, infanticídio de bebês do sexo
feminino, na China, como meio de controlar os nascimentos, em algumas comunidades na Índia,
mulheres que ficam viúvas são incluídas no ritual de cremação do marido2. Tudo isso com
conseqüências na produção científica.
Centro Universitário Metodista IPA, Porto Alegre, RS. Correspondência: Av. Mariante, 322/701 90430-180 Porto Alegre RS.
E-mail: achassot@uol.com.br. Home-page: www.atticochassot.com.br
1 Este texto é uma versão escrita da comunicação realizada no V Encontro de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul,
realizado em Florianópolis de 22 a 25 de Maio de 2006. O trabalho, quando submetido, foi anunciado como sendo
tentativa de apresentar discussões presentes no livro A ciência é masculina? (Chassot, 2003b) publicado em dezembro de 2003
(3ª ed. 2007), que traz no título polêmico, e na folha de abertura dou resposta rasa à interrogação-título: É sim, senhora!
Vale afirmar que mesmo com o título polêmico, o texto é, ao contrário daquilo que se possam esperar, um escrito de um
feminista.
2 No livro referido na nota 1, há um capítulo “Mas nós não estamos sós” onde há uma contemplação da situação no mundo
islâmico, chinês e indiano e entre os indígenas da América.
*
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Talvez, fosse importante destacar que este texto não pretende evidenciar a igualdade das
possibilidades de mulheres e homens se tornarem cientistas, pois se parte da premissa, que esta seja
uma questão já superada, até porque há muitos estudos buscando isso. Mas, se acredita que há, ainda,
preconceitos que precisam ser superados – e isso é meta. Já em 1673 o filósofo francês François
Poulain de La Barre (1647-1723) publicou o tratado A igualdade dos dois sexos. Assim, se tenta evidenciar
também, o quanto houve / há, mesmo com as muitas barreiras interpostas, significativas contribuições
de mulheres na construção do conhecimento.
Antes de apresentar aquilo que pretende ser central nas discussões, é preciso um repetido alerta.
Não é possível fazer as considerações como aquelas que se pretendem, sem buscar tessituras da história
da ciência com outras histórias. Portanto, há necessárias tramas, nem sempre fáceis de deslindar, com a
história da Filosofia, a história das Artes, a história das Religiões – nestas as mais relevantes e muito
provavelmente, aquelas que talvez nos tragam as maiores explicações e, também, as maiores surpresas –
a história das Magias e, inclusive, com a história daqueles de quem se tira, usualmente, o direito de ter
uma História, como as mais diferentes minorias, que alguns ousam nominar como sujeitos sem
histórias. É evidente, assim, que a História da Ciência está intensamente conectada com a História da
Humanidade e não pode ser lida sem as diferentes tessituras referidas. Há tentativas nesta direção que
estão perseguidas em um outro texto: A ciência através dos tempos (Chassot, 1994). Também se procura
encontrar ‘ciência’ em realidades aonde até muito pouco tempo ou se negava essa possibilidade ou até
se desqualificava com rótulo de magia ou até de crendice. Em outros textos (Chassot 1999; Chassot,
2002) se busca, em um recorte na civilização dos Incas, na análise de sua produção científica evidenciar
uma ciência que não tem ligações com a ciência nascida da vertente européia, que tem como marco
fundador a Revolução copernicana.
Sobre a quase ausência de mulheres na história da ciência, não deixa de ser significativo que, ainda
nas primeiras décadas do século 20, a ciência estava culturalmente definida, como uma carreira
imprópria para a mulher, da mesma maneira que, ainda na segunda metade do século 20, se dizia quais
eram as profissões de homens e quais as de mulheres. Por que, na aurora do terceiro milênio, há mais
alunas em cursos de Pedagogia? Ou mais alunos em cursos de Geologia? Não continuamos ainda
demarcando quais são os espaços públicos ou quais as profissões dos homens e quais das mulheres?
Não é preciso nenhum esforço para se verificar o quanto vivemos numa civilização que ainda tem
uma conotação predominantemente masculina. Um exemplo quantitativo, mesmo que possa ter seus
critérios de objetividades contestados, é uma lista dos 100 nomes que em toda a História da
Humanidade, são considerados como os mais significativos em termos de influências, na visão de um
amplo universo de respondentes3. O resultado é uma lista com noventa e oito nomes de homens e de
duas mulheres e estas são duas rainhas – Isabel, a Católica (n. 65) e Elizabeth I (n. 94) – que foram
personagens muito importantes.

2

AS MULHERES CIENTISTAS

Quando se fala na presença de nomes de mulheres na ciência, é importante referir por primeiro o
nome da matemática neo-platônica Hipácia (370-415) que trabalhava na Biblioteca de Alexandria,
assassinada por instigação de religiosos fanáticos. Ela aparece como uma estrela feminina quase solitária
numa galáxia masculina, em toda a história da ciência do mundo antigo, no medieval e mesmos nos
primeiros séculos dos tempos modernos. Margareth Alic (1990, p. 41) diz que Hipácia, devido às
circunstâncias históricas que cercaram sua morte, no ocaso do Império Romano, divide a sociedade em
duas partes: aqueles que a vêem como um oráculo de luz e os que têm nela uma emissária das trevas.

3

Ver Hart, 1996. A lista e comentários acerca da mesma estão ampliados em outros textos (Chassot, 1997; Chassot, 2000, pp.
302-305; Chassot, 2003b, pp. 89-92).
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Qualquer que seja a leitura, Hipácia representa o início de um quase vácuo feminino nas produções da
ciência por cerca de 1.500 anos.
A partir do Século 20, um dos indicadores para a ciência passou a ser a outorga dos Prêmios Nobel,
que se iniciou em 1901 e continua significando prestígio científico social e econômico. Mesmo que se
possa discutir a validade dos critérios e as injunções políticas, para aquilo que se quer evidenciar aqui –
predomínio masculino em todas as áreas – a mirada no número de mulheres laureadas, parece ser dado
aceitável.

3

OS PRÊMIOS NOBEL ÀS MULHERES

4

POR QUE A CIÊNCIA
ANCESTRALIDADE

Entre os laureados em um universo de 510 nomes premiados nas áreas das ciências há 12 mulheres.
Dos 174 premiados em Física, há duas mulheres laureadas, ambas divididas com homens; dos 148 em
Química, três são mulheres, sendo que em 1964 uma o recebeu sozinha; dos 178 em Medicina ou
Fisiologia, sete são mulheres, sendo que apenas em uma oportunidade (1983) foi conseguido sozinho.
Os trabalhos de 11 destas 12 mulheres premiadas estão detalhados em Chassot (2003b, pp. 35-39)4.
Além destas 12 mulheres laureadas, há outras 20 mulheres premiadas: nove em Literatura e 11 na Paz.
O Prêmio Nobel de Economia – o único mais recente, pois começou em 1969 – ainda não agraciou a
nenhuma mulher.
Merece uma referência muito especial Marie Slodowska Curie (1867-1934), que ostentou, por quase
três quartos de século, uma situação ímpar, não detida por nenhum homem até recentemente5: foi
galardoada com dois Prêmios Nobel de Ciência, pois recebeu Nobel de Física em 1903, juntamente
com seu esposo Pierre Curie (1859-1906) e Henri Becquerel e o Nobel de Química em 1911, pela
descoberta do Polônio e do Rádio e pela contribuição no avanço da química. Vale ainda referir que
Irène Joliot-Curie (1897-1956) laureada com o Nobel de Química em 1935, juntamente com seu esposo
Frédéric Joliot-Curie, (1900-1958) é filha Marie e Pierre Curie.
FOI/É

MASCULINA?

A

NOSSA

TRÍPLICE

Cabe a pergunta: Por que a ciência foi /é masculina? Mesmo que se possa considerar uma simplificação,
poder-se-ia afirmar que esta inculcação tem uma procedência: a religião. Acerca dessa construção de
uma religião masculina se traz algumas considerações. E, talvez, se deva antecipar que mais do que uma
religião masculina, esta é acima de tudo marcada fortemente por componentes misóginos.
Há, portanto, a necessidade de fazermos um esforço para conseguirmos mais desadjetivação da
ciência: masculina. Talvez possamos dizer que a inculcação continuada de uma ciência masculina se
tenha fortalecido a partir de nossa tríplice ancestralidade: greco-judaica-cristã. Para cada uma dessas três
raízes se traz tentativas de leituras; na grega: os mitos e as concepções de fecundação de Aristóteles; na
judaica: a cosmogonia, particularmente a criação de Adão e Eva; e na cristã: aditada às explicações
emanadas do judaísmo, a radicalidade de interpretações como as trazidas por teólogos eminentes .
Ali não está incluída Linda B. Buck laureada de 2004 (depois de editada a segunda versão do livro), juntamente com Richard
Axel com o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia, ambos estadunidenses, pelas suas descobertas de receptores
odoríferos e a organização do sistema olfativo.
5 Linus Carl Pauling (1901- 1994) também teve duas premiações: Prêmio Nobel de Química (1954) e da Paz (1961). Em 1972
surge mais um bi-laureado em ciências: o estadunidense John Bardeen (1908-1991) dividiu o Nobel de Física em 1956,
pelos estudos dos supercondutores e descoberta do transistor com seus compatriotas William Bradford Shockley e com
Walter Houser Brattain, cada um com 1/3 do prêmio para repetir o feito, uma vez mais em 1972, dividindo então o Nobel
de Física mais uma vez, pelos estudos da teoria da supercondutividade, com seus conterrâneos Leon Neil Coopere e John
Robert Schrieffer.
4
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4.1

A nossa ancestralidade grega

4.2

A nossa ancestralidade judaica

Assimilamos, por nossa tradição grega, dos mitos religiosos fundantes do relacionamento dos gregos
com seus deuses, uma versão mítica acerca da origem das mulheres. Quando Prometeu rouba o fogo do
Olimpo e o presenteia aos humanos. Depois de sucessivas lutas Zeus resolve dar um castigo a aqueles
que estavam felizes com o presente de Prometeu: dá-lhes a mulher. Esta se chama Pandora e traz
consigo uma caixa fechada, de onde deixará escapar todos os males que afligiram os homens.
Ao argumento de que tudo isso são mitos, contrapõe-se que esses foram fundantes de realidades,
fazendo parte da cosmogonia de cada povo e constituíram os relacionamentos entre os humanos e
destes com seus deuses. Eram como livros sagrados.
Há, todavia concepções que foram decisivas durante séculos, para o estabelecimento de um dos
gêneros como subalterno ao outro. Aristóteles (1995), no livro X da Metafísica, diz que um gênero
compreende os dois sexos. Nas explicações aristotélicas a respeito da participação da mulher no
processo da geração de uma nova vida, esta apenas teria o ventre fecundo para receber o esperma do
homem, com todas as características do novo ser. Este é um dos pontos de partida, em nossas heranças
culturais gregas, para muitas discriminações. Aristóteles ensinava – e essas concepções se sustentaram
pelo menos até ao final da Idade Média – que a semente masculina estaria dotada de todas as
características do novo ser. Qualquer imperfeição que a nova criatura viesse a ter era responsabilidade
da mulher, que não alimentara adequadamente a semente perfeita que lhe fora depositada pelo homem
no vaso nutridor. Se da semente masculina nascesse uma fêmea, isso se devia a uma impotência de seu
pai que então gera um ser impotente: uma fêmea, assim a mulher é ela própria um defeito. Reduzir o
dimorfismo sexual a desvios mensuráveis é uma operação vantajosa para a lógica do sistema aristotélico
e do ponto de vista macroscópico mensurável nas comparações das aparências entre machos e fêmeas.
Assim nas mulheres são imperfeições: a ausência de pênis, os músculos peitorais flácidos e porosos
onde há leite, o sangue menstrual, menos voz, ser frágil são alguns dos exemplos para mostrar um
corpo naturalmente mutilado.
Temos assim em nossas raízes gregas uma forte tradição de as mulheres serem subalternas. A
mitologia grega mostra que com a chegada da mulher ao mundo dos humanos veio a perda da
felicidade plena e na ciência aristotélica – e esta por mais de 20 séculos foi irrefutável – a situação de
subalternidade da mulher não era diferente.
Adicionemos a esta origem um outro componente: nossa tradição judaica. Nunca podemos
menosprezar a nossa histórica afiliação por meio do cristianismo ao povo do livro. A Bíblia conta
acerca de nossas origens.
A narrativa da criação que está no Gênesis marca a tradição judaica e é incorporada à cultura cristã.
A mulher é produzida do homem, e criada a partir de uma costela. Vale aqui abrir um parêntesis para
recordar que, há em culturas anteriores a nossa judaico-cristã – com um deus criador é masculino –,
outras leituras muito diferentes, como uma deusa ou um ser hermafrodita ou um casal.
Mas os autores sagrados dos textos que inspiram a nossa tradição ofereceram outro motivo muito
fecundo motivo para discriminação. Eva torna-se a responsável pela perda do paraíso. Fora ela que dera
crédito à serpente. Assim era fácil fazê-la bode expiatório de qualquer desgraça que ocorresse neste
“vale de lágrimas”. A milenar necessidade de termos que trabalhar – e se faz disso algo sofrido – é
creditada a mulher, pois na expulsão do paraíso – ocorrida por causa da curiosidade da mulher que se
mancomuna com o demônio no deter conhecimentos desconhecidos pelo homem – foi dito “e ganharás
o pão com o suor de teu rosto”.
Corroborando essa leitura, há estudos que mostram importantes pintores renascentistas de cenas
bíblicas, que ao pintarem o relato da expulsão do primeiro casal do paraíso, o fazem mostrando Eva
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como uma figura concupiscente e objeto de pecaminoso desejo por parte de Adão, que usualmente
aparece em uma atitude sofredora.
O versículo do Gênesis (3,16), quando Deus dá o castigo a Eva pela transgressão “A paixão vai te
arrastar para teu marido, ele te dominará” não poderia ser mais explicito para marcar as relações de
dominação e dependência da mulher ao homem, anunciando previamente que a mulher sofreria muito
na gravidez e daria luz entre dores.
Entre os judeus religiosos há, como resultado dos textos sagrados, marcas de acentuadas
discriminações. Green (1994, p. 258), conta que o homem começa as suas orações quotidianas
agradecendo a Deus por não ter nascido mulher. O judaísmo reserva um papel claramente à parte para
as mulheres, tanto na sinagoga como na cultura judaica em geral. Há uma tradição de que os homens
tenham que cumprir certo número de deveres religiosos de que as mulheres estão isentas. Para se obter
o quorum para uma celebração de oração pública as mulheres não contam. Elas também não são
iniciadas no hebraico, a língua sagrada, sendo que devem dedicar-se aos trabalhos domésticos para
facilitar que os homens possam dedicar-se ao louvável estudo dos textos sagrados. Assim, o tradicional
valor que os judeus atribuem aos estudos, é, na prática, reservado aos homens. Isso conduziu a
situações em que as mulheres assumiram mais a esfera do público, pois enquanto os homens estavam
na sinagoga estas iam para o mercado. Ainda no século 20, não apenas entre ortodoxas, as mulheres ao
casar eram obrigadas a cortar o cabelo de maneira permanente, usando véu em casa e perucas na
sinagoga. Essa poda de um signo da feminilidade era uma maneira de marcar o pertencimento da
mulher ao marido.
Assim, através de nossa herança judaica recebemos fortes preconceitos quanto ao acesso da mulher
ao conhecimento. Isso corrobora para que tenhamos uma produção científica muito mais masculina.
Não que necessariamente os estudos dos textos religiosos tenham favorecido a uma formação de um
pensamento científico, mas especialmente pelo privilegiamento dos homens o acesso a uma cultura
letrada, mesmo que quase exclusivamente religiosa6 e também pela imposição às mulheres a uma
situação de subalternidade, que determinava um natural distanciamento do conhecimento.

4.3

A nossa ancestralidade cristã

Nossas raízes cristãs são fundadas na lei mosaica, tanto que a Bíblia cristã conserva, como livros
sagrados, o Velho Testamento base dos textos sagrados judaicos. Acerca desta conservação dos textos
judaicos na Bíblia cristã é oportuno fazer dois comentários. O primeiro o quanto na Igreja nascente se
incorporou normas presente especialmente no Levítico se conservaria no cristianismo. Mesmo que
algumas normas fossem formalmente abolidas, elas se conservaram na prática, alimentadas pela tradição
(a necessidade de purificação das parturientes, por exemplo). O segundo, o quanto traduções foram
maneiras de velar certos textos e facilitar assim sua exegese. Janete Gray (1998, p. 31) mostra o quanto
o Cântico dos cânticos foi transformado de uma narrativa laudatória da experiência sexual no seu oposto, o
louvor à abstinência sexual. Nas traduções usuais a vagina é traduzida com puritanismo por umbigo,
mesmo que anatomicamente na descrição esteja colocada na junção das coxas e se tenha um umbigo,
aparentemente sadio, que seja úmido e tenha secreção.
São conhecidas as discussões entre Pedro e Paulo acerca de quem devia ser evangelizado se apenas
os circuncisos ou também os não circuncisos. Mesmo com a vitória de Paulo – e não é sem razões que
o Apóstolo das gentes é o sexto na lista dos 100 nomes antes referida – que por não ser judeu expande o
6

Sobre a restrição de acesso das mulheres aquilo que é próprio dos homens – o estudo dos textos sagrados –, há uma muito
comovente história Yentl, o menino da Yeshiva, em que uma moça judia se transveste de rapaz para poder estudar em uma
Yeshiva – escola especializada para rapazes estudiosos das Escrituras Sagradas. O livro publicado em 1983 escrito por Isaac
Bashevis Singer (1904-1991), um escritor estadunidense nascido na Polônia, autor de muitas obras em iídiche envolvendo a
temática do judaísmo e por estas laureado com o prêmio Nobel de Literatura em 1978. Este livro originou um filme de
sucesso Yentl (1983) no qual o papel-título é estrelado por Bárbara Streisand, que também dirigiu e produziu a versão
cinematográfica.
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cristianismo também para o não judeus, mas conservando-se a essência judaica, pois faz constantes
chamamentos à Lei judaica. Paulo, por outro lado, traz a nova religião suas posturas misóginas,
traduzidas, por exemplo, na primeira epístola a comunidade de Corinto, quando diz que “quanto
aquelas coisas sobre as quais me escrevestes, digo que é bom para o homem não tocar em mulher, mas
por causa de evitar a fornicação, cada um tenha a sua mulher e cada uma tenha o seu marido” (1 Cor. 7,
2-3). Ao disciplinar como deveriam ser as celebrações, na mesma carta diz: “Que as mulheres fiquem
caladas nas assembléias, como se faz em todas as igrejas dos cristãos, pois não lhes é permitido tomar a
palavra. Devem ficar submissas como diz também a Lei. Se desejarem instruir-se sobre algum ponto,
perguntem aos maridos em casa; não é conveniente que a mulher fale nas assembléias” (1 Cor. 14, 3435). Assim a nascente Igreja surge com papéis marcadamente desiguais em relação ao gênero dos fiéis7.
Essa postura foi ratificada, vinte séculos depois, em encíclica em que João Paulo II ratifica que o
sacerdócio é vetado às mulheres.
Santo Agostinho (354-430), quando analisa extensamente o pecado dos nossos primeiros pais, é
também bastante misógino. Ele foi talvez dos mais influentes Padres da Igreja cristã, cujos
ensinamentos foram base da teologia por muitos séculos. Agostinho discorre por vários capítulos
acerca do primeiro pecado e mostra como a nudez que antes não era vergonhosa, porque a libido ainda
não ativava os membros contra a vontade, depois da desobediência, despojados da graça, tiveram
necessidade, por pudor, de velar as vergonhas com tangas trançadas com folhas de figueira, pois agora,
a libido movia seus membros desobedientemente. Esta exigência passa a determinar que também ato
conjugal tenha o máximo de pudor, pois até “os próprios lupanares têm, por vergonha natural, quarto
escuro” (Agostinho, 1990, p. 158).
Teólogos e médicos se fundamentavam nesta história sagrada e nestes ensinamentos cristãos para
explicar a dependência e a maior fragilidade da mulher. É nesta História Sagrada – criação da mulher e
sucumbência a tentação desta e sua posterior tentação do homem – que se alimentam fortes
preconceitos. Santo Isidoro, no século 6º ensinava que a partir do relato bíblico, que é a descrição
histórica de uma primeira clonagem, estava implícito que mulher devia andar encurvada − pois a costela
que lhe deu origem era torta −, mostrando assim a sua submissão àquele que lhe dera parte do corpo.
Aliás, isso está na primeira carta de Paulo a comunidade de Corinto: “Pois o homem não foi tirado da
mulher, mas a mulher foi tirada do homem” (1 Cor, 11, 9). Não há necessidade de argumentar o quanto
o fundamentalismo religioso se encharca nestas leituras bíblicas e também naquelas corânicas8 – para
ficar apenas nos textos de três importantes religiões monoteístas9 – para justificar ações de
discriminação contra as mulheres.
Ainda em 1880, o Leão XIII − Papa entre 1878-1913 −, na encíclica Arcanum, explicita de maneira
inequívoca, qual deva ser a posição da mulher na sociedade e nas suas relações com o homem: “O
homem é cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da Igreja. A mulher deve ser submissa e obediente
ao marido, não como uma serva, mas como uma companheira, isto é, de modo a que a submissão que
lhe presta não seja separada nem do decoro nem da dignidade”.

5

IGUALDADE (AINDA) COM DESIGUALDADES

Chegamos ao epílogo. Mesmo com os riscos usuais, assumo que, aqui e agora, possa ser prescritivo.
O número de mulheres que se dedicam às ciências, em termos globais, é ainda menor que o de homens,
Um dos melhores textos para se conhecer mais acerca das posturas da Igreja é Hanke-Heinemann, 1996.
Em Chassot (2000) há um capítulo (pp. 299-351) acerca do Islamismo onde se discute um pouco a situação da mulher a luz
do Corão.
9
A rigor, nem o judaísmo nem o cristianismo são religiões monoteístas − este é trinitário e aquele é henoteísta (segundo Max
Muller, orientalista alemão, 1823-1900), forma de religião em que se cultua um só Deus sem que se exclua a existência de
outros. Assim, apenas o islamismo é rigorosamente monoteísta.
7

8
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mesmo que se possa dizer que nas décadas que nos são mais próximas está havendo uma muito
significativa presença das mulheres nas mais diferentes áreas da ciência, mesmo naquelas que antes
pareciam domínio quase exclusivo dos homens. Parece que usualmente não se valorizam
significativamente as contribuições femininas. Marie Curie continua sendo quase a única mulher
cientista citada nas aulas e se difundem estatísticas desatualizadas, destinadas a mostrar que as meninas
são congenitamente incapazes de aprender matemática. Quando as meninas se destacam em matemática
é porque são esforçadas, mas quando essa é a situação de meninos é porque são inteligentes. Mesmo
que se saiba ser essa premissa falsa, ainda hoje a situação é reforçada.
Qual seria então uma explicação para a assertiva que se faz título deste encerramento? Há, pelo
menos duas, que parecem válidas. A primeira é histórica e a segunda biológica. Talvez, o leitor ou a leitora
ajunte outras explicações.
A primeira: não se desconstrói, no espaço de duas ou três gerações preconceitos milenares. Talvez
estejam ainda distantes os tempos em que, por exemplo, a homofobia não se faça presente nas
piadinhas correntes e a opção sexual de uma pessoa – qualquer que for – sejam aceita da mesma
maneira que hoje não questionamos, ou pelo menos não estigmatizamos, uma pessoa acerca de suas
preferências alimentares. A espécie humana evoluiu pelo menos durante um milhão de anos. Fizemos
uma mirada histórica em menos de cinco mil anos. Nesse muito pequeno período já mudamos muito.
Mas, há ainda muito a mudar.
Fourez (1995, p. 127) diz que, quando se fala de ciência ou de ética, se podem distinguir dois tipos
de atitudes. Uma delas chamada de idealista, caracterizada pela aceitação de normas universais e eternas,
que determinam de que modo é e como deve ser o real. Uma outra, denominada histórica, vê as
configurações assumidas pela ciência e pela ética como resultado de uma evolução, que não obedece
necessariamente a leis eternas. Se nos afiliarmos como “históricos” e pudermos entender que essas
concepções de uma ciência masculina se deram, e ainda se dão, como resultado de uma história,
humanamente construída logo falível, estaremos sendo agentes desta construção e temos possibilidades
de fazer modificações. Ou, ao contrário, caso adiramos aqueles “idealistas” que assumem o
conservadorismo de um modelo pronto e imutável, estaremos contribuindo para reforçar preconceitos
milenares.
A segunda explicação tem como premissa que atentemos às diferenças biológicas da espécie humana
formada por machos e fêmeas, biopsicologicamente diferenciados. Assumirmos que a maternidade tem
papeis diferentes da paternidade. Na maternidade, entre outras diferenças vale destacar as funções de
gestação, parição e lactação. A essas associamos especificidades femininas na dedicação à educação
infantil marcadas pelos afetos maternais.
Mesmo que muito provavelmente possa parecer um reducionismo creditar a pílula anticoncepcional
– um ícone dos métodos contraceptivos, surgida na segunda metade do século 20 – como sendo a
responsável por um maior número de mulheres presente, no ocaso do segundo milênio, nas realizações
da ciência, parece que essa é uma hipótese facilmente defensável. Não parece um despropósito afirmarse que o fato de as mulheres serem as principais responsáveis por criar seus filhos as tirou/tira por
muito tempo de suas pesquisas. A ciência progride muito rapidamente e aquelas que se afastam por
alguns anos para se dedicar aos fazeres da maternidade, gastam muitas vezes até o dobro do tempo para
se reciclarem e se re-atualizarem. Há áreas nas quais ficar fora da produção acadêmica por alguns meses
pode ter conseqüências bastante críticas.
É só a partir dos anos 70 do século passado, que a contracepção faz cair de uma maneira acentuada
o número de filhos por casal. Mesmo que, em 1968, Paulo VI publicasse a encíclica Humanae vitae, com
normas muito definidas a respeito as sexualidade para os esposos católicos, especialmente no que se
referia a usos de métodos não naturais de controle da natalidade, a Igreja Católica perde, pelo menos no
que se refere a regulamentação dos nascimentos, a sua autoridade, antes tida como quase incontestável.
A partir da possibilidade de os casais optarem, inclusive com auxílio das novas descobertas da área
médica, gerações que provinham, então de famílias com sete ou mais filhos formaram casais com três
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ou quatro filhos, para esses constituírem famílias com dois filhos ou até um. Vale referir que Rousseau
(1990, vol. 2, p. 186) diz que se consideravam pouco fecundas, no final do Século das Luzes, aquelas
mulheres que só tivessem 4 ou 5 filhos, pois destes a metade morria antes que pudessem gerar outros
filho e assim a espécie corria o risco de desaparecer.
Em conseqüência da diminuição significativa da taxa de fecundidade, a mulher não teve apenas
diminuído os anos de gestação e lactação – pode-se inferir que antes do advento da pílula, dos 20 aos
35 anos, uma mulher estava quase permanentemente grávida e / ou amamentando – mas pode passar a
exercer atividades no domínio público, ao invés de ficar quase exclusivamente no gerenciamento do lar.
Margaret Sanger, uma feminista estadunidense, que foi levada à prisão em 1916, acusada de práticas
obscenas, por ter organizado uma clínica de orientação para a contracepção. Não se deve esquecer que,
ainda na segunda metade do século 20, houve movimentos anti-feministas que iam às ruas para bradar
que a melhor profissão da mulher era ser dona de casa; as esquerdas, e especialmente os movimentos
feministas, eram acusados de conspirar contra a instituição familiar por reivindicar para as mulheres
iguais oportunidades de trabalho.
Há um ônus biológico – e não vou discutir aqui a grandeza desse fardo – que a natureza impôs às
mulheres e para aquelas que se fazem cientistas, esse pesou/pesa significativamente e talvez no futuro
pese menos. A defesa do direito ao planejamento familiar parece não ser mais discutível em nossos
tempos e a expansão do reino de Deus parece não mais ser estimulada nos confessionários, como ainda
foi na geração de nossas mães. Afortunadamente, parece que se pode dizer que vivemos outros tempos.
Se com nossos esforços pudermos vencer aquela que se colocou como a primeira das explicações: a
histórica, aonde teremos que fazer continuado suplantarmos resquícios de uma latente misoginia, mesmo
que esta ainda esteja fortemente entranhada em nosso imaginário masculino e a segunda das implicações
a biológica, pela cada vez mais continuada valorização da maternidade, poderemos deixar de fazer dela
um ônus a medida que, como homens, exercermos uma paternidade cada vez mais responsável. São
utopias não impossíveis de se transformarem em realidades, por isso sempre e cada vez mais devem ser
recordadas olhando a história que tecemos.
Terá sido válido se nos dermos conta que não devemos esquecer a nossa história. Muito
provavelmente se possa dizer que foram as continuadas miradas no passado que fizeram este texto. Nas
sempre perseguidas tentativas de procurar nossos enraizamentos, talvez, tenhamos fugido, pelo menos
um pouco, do presenteísmo e assumindo a importância de lembrar o que os outros esqueceram e assim
construir amarras mais sólidas para viver o presente e projetar um futuro com menos discriminações.
Esse é um dos propósitos deste texto. Será bom se juntos conseguirmos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGOSTINHO, Santo. A cidade de Deus (Contra os pagãos). Trad. Oscar de Paes Leme. Parte II.
Petrópolis: Vozes; São Paulo: Federação Agostiniana Brasileira, 1990.
ALIC, Margareth. Hypathias’s heritage. A history of women in science from antiquity to the late
nineteenth century. London: The Women’s Press.1990.
ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. Patricio de Azcárate. Madrid: Espasa Calpe, 1995.
CHASSOT, Attico. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1994.
–––––. Nomes que fizeram a Química (e quase nunca lembrados). Química Nova na Escola 3 (5): 21-23,
1997.
–––––. Uma (re)leitura da história da ciência na América Latina: outro marco zero. Pp. 131-147, in:
LAZZAROTTO, Valentin Ângelo (ed.). Teoria e história da ciência: intercâmbio latino americano. Caxias
do Sul: Editora da UCS, 1999.
–––––. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. Ijuí: Editora Unijuí, 2000.
–––––. Uma ciência latinoamericana anterior à assim chamada ciência moderna. Tellus, 3 (2): 139-153,
2002.
80

–––––. Educação conSciência. Santa Cruz do Sul: EdUNISC, 2003 (a).
–––––. A ciência é masculina? São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2003 (b).
FOUREZ, Gerard. A construção das ciências. Introdução à filosofia e a ética das ciências Trad: Luiz Paulo
Rouanet. São Paulo: Editora da UNESP, 1995.
GRAY, Janette. O celibato das mulheres. São Paulo: Paulus, 1998.
GREEN, Nancy L. A formação da mulher judia. Pp. 256-275, in: DUBY, George & PERROT, Michele
(eds.). História das mulheres no Ocidente. Trad. Maria Helena da Cruz Coelho. Vol. 4: O século XIX,
Porto: Afrontamento, 1994.
HART, Michel. The one hundred. A ranking of the most influential persons in history. London: Simon &
Schuster, 1996.
McGRAYNE, Sharon Bertsch. Mulheres que ganharam o Prêmio Nobel em ciências. Tradução de Maiza F.
Rocha e Renata Brant de Carvalho. São Paulo: Marco Zero, 1994.
RANKE-HEINEMANN, Uta. Eunucos pelo reino de Deus: mulheres, sexualidade e a Igreja Católica. Tradução
de Paulo Fróes. Rio de Janeiro: Record; Rosa dos Tempos, 1996.
ROUSSEAU, Jean Jacques. Emílio. Trad. Francisco Lyon de Castro. 2 vols. Lisboa: Europa-América,
1990.

81

A ciência e a curiosidade na enciclopédia Tesouro da juventude
Bernardo Jefferson de Oliveira ∗

1

INTRODUÇÃO

Tem sido reconhecido que a difusão da ciência depende não somente de boas idéias, mas também
da capacidade em convencer o público sobre a importância e eficácia do desenvolvimento científico.
Esse convencimento depende da popularização da ciência, da institucionalização de práticas e critérios,
fazendo o conhecimento científico aparecer seguro, promissor e superior.
Existem muitos meios utilizados na popularização da ciência, tentando faze-la acessível ao conjunto
da população: conferências, cursos, revistas, livros, enciclopédias, exibições, museus, jardins botânicos e
zoológicos, rádio, cinema e televisão. Ainda que nem sempre de uma forma coerente, esses meios
interagem com referencias mútuas e reforços. O conhecimento desse processo é algo vital para
compreensão da dinâmica da cultura científica e de como ela se tornou hegemônica em nossa
sociedade.
Como tem sido apontado por diversos autores (Hilgartner, 1990; Cooter & Pumfrey, 1994; Myers,
1996; Gregory & Miller, 1998; Bensaude-Vincent, 2001, entre outros), a popularização da ciência é mais
importante na configuração do conhecimento que o público tem da ciência do que o trabalho original
dos cientistas. A difusão da ciência não é uma simples transmissão e simplificação das idéias dos
cientistas. Ela transforma o conhecimento científico na medida em que o insere em novas formas
textuais e o relaciona com outros elementos da cultura não científica.
Considerada num sentido amplo, a idéia de alfabetização científica e tecnológica do conjunto da
população vem de longa data. Já no movimento enciclopedista, no século XVIII, buscava-se que todo
cidadão tivesse acesso aos conhecimentos básicos das ciências e das artes, e considerava-se que esse
acesso era condição fundamental para o desenvolvimento social. Desde então, é notável a correlação
entre o crescimento do conhecimento científico e a multiplicação de enciclopédias, que em sua grande
maioria reservam um importante lugar para ciência e tecnologia (Yeo, 2001). Embora haja uma longa
história desse gênero de literatura antes da era moderna, foi no século XVIII que ele se tornou um bestseller. O empreendimento editorial de Diderot e D’Alembert – L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers – foi um marco na história do conhecimento e um dos mais conhecidos
produtos do projeto iluminista de fortalecer a cidadania disseminando a racionalidade e o progresso das
ciências.
O termo enciclopédia significa um completo ciclo do conhecimento, cujo conjunto é organizado e
apresentado de forma accessível. Uma coleção de conhecimentos apresentada de maneira que todos
interessados possam entender. Além da preocupação com a disponibilização do conhecimento, outra
importante inovação das enciclopédias foi a ausência de uma explícita hierarquia no conhecimento. Por
exemplo, um artigo sobre Deus ou princípios filosóficos não são priorizados, mas ladeados por
explicações de temas prosaicos, como a fabricação de sapatos. Tratava-se de uma nova ordenação do
conhecimento com repercussão em outras expressões culturais.
Mas ainda que a Encyclopédie de 1751 tenha se tornando um dos emblemas do Iluminismo (Darton,
∗
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1996), sua circulação foi bem restrita quando comparada com o fenômeno de massas que as
enciclopédias se tornaram no século XX. Graças às tentativas de universalização da instrução, ao
desenvolvimento da indústria gráfica, com a produção em larga escala e empreendimentos
transnacionais, às inovações editoriais (com uso de fotografias e linguagem mais acessível) uma nova
camada de consumidores e leitores passou a ter acesso a informações e explicações que antes eram
restritas a certos grupos socioeconômicos e geracionais.
O público infanto-juvenil foi se tornando um filão cada vez mais explorado. Esse tipo de literatura
científica para crianças é bastante significativo para análises da representação popular da ciência, pois
tradicionalmente são seleções de conhecimentos tidos como consolidados e fundamentais.

2

ABRINDO O TESOURO

O Tesouro da juventude se apresenta como uma “Enciclopédia em que se reúnem os conhecimentos
que todas as pessoas cultas necessitam possuir, oferecendo-os em forma adequada para o proveito e
entretenimento dos meninos.” e foi, em diversos países, a primeira enciclopédia para crianças que se
tem notícia. Embora nunca tenha revelado sua fonte, ela é uma adaptação da enciclopédia
estadunidense chamada O livro do conhecimento (The book of knowledge), que por sua vez era uma versão um
pouco mais elaborada da obra A enciclopédia das crianças (The children’s encyclopaedia,) organizada por Arthur
Mee em 1908 na Inglaterra.
O resgate da versão original e de sua história editorial nos ajuda a entender um pouco de suas
características. Arthur Mee era um jornalista que trabalhava para diversos semanários ingleses e acabou
editando uma revista para crianças (The children’s encyclopaedia) que, depois de dois anos de circulação,
passou a ser agrupada e vendida em volumes. O sucesso editorial da revista se repetiu na coleção
encadernada. O novo formato parecia dar consistência e tornar seu conteúdo imperecível.
Como sucede muitas vezes, a autoria dos artigos se torna menos relevante do que a ação dos
editores. Este parece ter sido o caso desta enciclopédia editada por M. W. Jackson em 1910 nos Estados
Unidos. Graças a iniciativas de sua empresa, The Grolier Society, esta enciclopédia teve muitas traduções e
reedições. A coleção passou a ser publicada poucos anos depois em italiano (La enciclopedia dei ragazzi) e
em russo (Dietskaia entsiklopediia) 1. No final da década de 1920, já eram bem vendidas as edições em
espanhol, francês, chinês e português. Em 1945, a versão inglesa já tinha tido 40 reedições e vendido
um milhão e meio de coleções no mercado britânico e três e meio milhões na América do Norte
(Hammerton, 1946). A Grolier Society teve um papel fundamental na circulação de enciclopédias,
inaugurando estratégias editoriais e diversificando produtos com o mesmo material. Além de autores,
editores e tradutores, seu sucesso editorial envolveu também um leque amplo de agentes. Muito do
material original foi sendo selecionado através de sondagens junto a grupos de distribuidores e leitores.
A enciclopédia continua sendo editada em novas versões, digitalizadas e sem o status que tinha
quando era vendida de porta em porta e quando ter o conjunto na prateleira era um notável símbolo de
capital cultural. Muitas pessoas guardam com grande estima sua coleção pelo significado que ela teve
em suas vidas, mas hoje em dia o Tesouro pode ser encontrado em sebos a preços irrisórios.
A coleção Tesouro da juventude é composta por dezoito volumes, com em torno de 350 páginas cada,
divididas em quatorze seções, intituladas O livro da Terra, O livro da nossa vida, O livro dos porquês, O velho e o
novo mundo, Animais e plantas, Coisas que devemos saber, O livro dos contos, O livro das belas ações, O livro das belas
artes, Homens e mulheres célebres, Coisas que podemos fazer, Poesia, Livros famosos e Lições atraentes, nas quais, de
acordo com a introdução da primeira edição brasileira, “os grandes mistérios do mundo e da vida são
apresentados na maneira mais clara que é possível de forma a alargar o espírito das crianças e das
famílias, por toda a parte”. Ainda de acordo com esta apresentação, feita por um jurista de destaque na
1
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época, Clóvis Bevilaqua, a enciclopédia era um recurso especial sobretudo, para os jovens e adultos que
viviam afastados dos grandes centros urbanos.
Embora várias dessas seções não tratasse diretamente de assuntos científicos ou técnicos, elas
também compõem o cenário da difusão científica, isto é, as mediações e contextos em que a difusão da
ciência ocorre. Para entender os valores que vão sendo incorporados na história da representação social
da ciência, não se deve dissociar o exame do conhecimento científico veiculado de outros elementos
associados, como, por exemplo, a maneira que os heróis da ciência são descritos ou quais são as belas
ações. Nesse sentido, nossa análise buscou tratar do conjunto.
Há pequenas variações nos nomes das seções nas diferentes edições, mas as seções sempre
estiveram misturadas em cada um dos volumes, num arranjo desordenado. Essa peculiaridade,
provavelmente advinda do fato de estar agrupando revistas, foi em certa medida um dos motivos de seu
sucesso. A disposição aparentemente aleatória ajudava a entreter o leitor, distraindo o tédio de uma
abordagem sistemática 2. Essa fórmula, tão usada ainda hoje em revistas e almanaques de variedades,
ganhou ares de seriedade nessa publicação, com uma encadernação cara e vistosa, apresentada como
equivalente a um bacharelado.
As edições do Tesouro contam com milhares de fotos e figuras, o que àquela época era absolutamente
inusual e inovador para aquele tipo de publicação. Imagens são um recurso excelente para explicações,
evitando descrições demasiado abstratas, sobretudo para crianças. Fotos fazem as imagens ainda mais
vívidas. As ilustrações tinham se tornado tão importantes nessa obra que, com freqüência, seus editores
escolhiam as imagens antes de selecionar o texto que as acompanhariam.
Em geral as enciclopédias são organizadas ou alfabeticamente ou por temáticas. Cada um desses
sistemas tem suas vantagens: a ordem alfabética torna fácil encontrar um tópico desejado e do qual se
desconhece suas articulações. Além disso, a ordem alfabética se mostra mais imparcial na
hierarquização dos conhecimentos. Por outro lado, a organização temática se adequa melhor ao espírito
sistemático da ciência, derivando um tema do outro, explicitando suas conexões e desdobramentos.
Este foi um argumento freqüente na legitimação do empreendimento científico: sua inclinação
metódica e sistematizadora. Tanto a organização alfabética quanto a temática exploram lógicas racionais
bem conhecidas. Mas parecia sem sentido a disposição dos assuntos intercalados sem nenhuma ordem
aparente no Tesouro da juventude. Se não viesse acompanhada de um índice completo ao final, esta
enciclopédia jamais poderia ser utilizado como um material de consulta, como foi.
Um libreto complementar ao Book of knowledge, dirigido aos pais e professores – Parents’ and teachers’
guide to reading courses (Grolier Society, 1917) – revela uma ordem oculta no arranjo aparentemente
aleatório das temáticas. Se explicitada ao jovem leitor, a lógica da disposição poderia desfazer a surpresa
da leitura e o encanto que ela provocava. Já os adultos responsáveis por acompanhar a formação dos
jovens deveriam conhecer a estrutura da obra para estimular e encorajar a descoberta de seus alunos e
filhos.
Uma das questões trazidas no Livro dos porquês – “Podemos pensar sobre coisas que não nos
interessam?”- nos dá uma dica sobre do arranjo do Tesouro ou sobre a justificativa que se encontrou
para ele. A resposta apresentada é: “Não. É o interesse que aciona o pensamento”. Os editores
apostaram na “irresistível atração” da ciência e tecnologia e procuram ser fiéis à idéia de tornar a
educação o mais prazerosa possível. Eles estavam sintonizados com os movimentos educacionais da
época, como o Progressivism que aqui no Brasil ficou conhecido como escolanovismo, que defendiam a
centralidade da criança e de seu interesse no processo de aprendizagem.
De acordo com seus promotores, a riqueza do Tesouro estava na curiosidade que ele atiçava.
“Curiosidade é a grande mestra”; “A curiosidade fez Colombo descobrir a América. Cada criança tem a
2
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capacidade de descobrir um novo mundo, se você ajudá-la”. Pais, professores e tios são convocados a
apoiar, comprando e lendo o Tesouro, estando preparado para dar respostas em nada desapontadoras,
mas, pelo contrário, sempre estimulantes.
Ainda que impessoais, as séries de questões que compunham o Livro dos porquês buscavam manter o
tom similar ao de um jovem curioso. As respostas eram equivalentes as que lhe dariam professores bem
informados e conscienciosos. Uma das propagandas afirma que as questões não são apenas adequadas,
mas tratadas cientificamente: “centenas de questões tiradas da boca de crianças são respondidas com
precisão científica e perfeita simplicidade, em conformidade com a mais recente psicologia.” (New York
Times, 17/12/1913, p. 15).
A referida psicologia reforçava a importância da subjetividade do iniciante, o que significava uma
ciência mais dependente do encantamento do que de método de investigação ou explicação sistemática.
A maravilha da ciência é identificada com a criança. Ambas são apresentadas como herdeiras de todos
os sucessos do passado e promessas do futuro.

3

A CIÊNCIA DO TESOURO

Primeiramente, vale lembrar que as seções não são por tipos de conhecimento e não apresentam
fronteiras disciplinares entre os temas. Eles quase sempre são desdobrados a partir de um fenômeno
natural ou artificial. De acordo com o mapeamento feito a partir dos índices, as ciências têm 112
entradas nas primeiras edições, o que representa em torno de 43 % do total. Se incluirmos os artigos
sobre tecnologia e alguns verbetes das seções Coisas que podemos fazer e Lições atraentes a percentagem
cresce para 61%. Verbetes sobre religiões representam 3%, história e geografia 18%, e artes e literatura
22%. Quando se compara essas proporções com as das edições da década de 1950, vê-se que as
matérias científicas e tecnológicas aumentam em torno de 15%. Dado que a enciclopédia mantém seu
tamanho total, o aumento dessas matérias implicou na exclusão ou redução dos outros assuntos. Mas
esse é um levantamento que fiz das edições estadunidenses, ainda falta checar se o mesmo foi
ocorrendo no Tesouro.
No que concerne à concepção de ciência, percebe-se uma tensão entre o que é descrito e o que é
sugerido. A verdadeira ciência é descrita como a ciência pura, de base, e não a aplicada. O que move os
cientistas em seu trabalho é a curiosidade, e deles não se esperaria que se preocupassem com questões
práticas.
O cientista nunca se preocupa se o que ele pesquisa hoje representará uma melhoria dos automóveis em
alguns anos. Ele sabe que se ele acrescenta algo ao que sabemos sobre a natureza, então, algum dia isso
3
ajudará a humanidade a ter uma vida mais feliz (The book of knowledge, 1946, p. 7138) .

O modelo do conhecimento é a matemática e, nos estudos da natureza, a Física tem preponderância.
Isso é mais perceptível nas edições posteriores à década de 1940. A edição de 1946 do Book of knowledge
lista os cientistas mais eminentes do século XX. A maioria deles estava viva e era vencedora do prêmio
Nobel: 22 eram físicos, 10 químicos, 6 biólogos, 5 fisiologistas e 2 arqueólogos. Ali não são listados
nenhum dos exploradores, inventores como Thomas Edison, médicos e cirurgiões como Walter Reed,
apontados como heróis da ciência em outras seções.
Entretanto, por outro lado, as razões apresentadas para o cultivo da ciência são principalmente seus
produtos, os já desenvolvidos e os que ainda estão por vir. A promoção da ciência se baseia no
conforto e nas utilidades que ela traz, ainda que seus produtos não viessem à tona de imediato. Além
disso, a imagem da ciência como algo prático é reforçada pelo tipo de explicações que a enciclopédia
apresenta. Esforçando-se para tornar as teorias científicas significativas para jovens, o Tesouro busca
3
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exemplos relacionados à vida cotidiana de seus leitores. Da mesma forma, a presença massiva de
invenções, aparatos e técnicas sugere que o mais importante não é ciência pura.
As características que distinguem os cientistas são mais morais (perseverança, honestidade, coragem,
desprendimento) do que cognitivas (curiosidade, perspicácia, sabedoria) Em uma análise da imagem da
ciência na mídia inglesa do início do século XX, Broks (1996) observa que enquanto os cientistas eram
descritos nas revistas de ficção como insensíveis, egocêntricos, pedantes e sem jeito para a vida
cotidiana, eles eram retratados nos jornais e revistas de notícias de forma bem diferente: prodigiosos,
criativos, abnegados, perseverantes. Outro estudo sobre as revistas populares americanas de maior
circulação entre 1910 e 1950 (LaFoullete, 1990) chega a 4 características preponderantes – genialidade,
especialista, criatividade e heroísmo – que também são recorrentes no Tesouro da Juventude.
A inclinação heróica é uma das formas de mostrar como cientistas vêm contribuindo com a
civilização. No artigo “Alguns heróis modernos da ciência” há uma boa explicação para o fato dos
cientistas serem tratados como guerreiros.
Se nos tempos antigos os heróis eram aqueles que se mostravam valentes nas batalhas… hoje sabemos que
as doenças, a pobreza e ignorância são as verdadeiras inimigas da humanidade. Por causa disso, há sempre
um pequeno exército de homens devotados, prontos a sacrificar suas vidas para salvar a sociedade da
destruição (The book of knowledge, 1946, p. 3235).

A imagem do herói, com sua coragem e determinação, é ressaltada nas descrições do cientista que
trabalha em condições precárias, dedica sua vida e sua saúde ao estudo e pesquisas intensas em prol do
bem-estar da humanidade. Aquele que tudo faz em nome do avanço do conhecimento científico e que,
mesmo com todos os obstáculos, realiza grandes descobertas: “No seu afã de conhecer e dominar a
natureza, o homem não se detém diante de nada. A investigação científica tem custado muitas vidas,
porque o desejo de conhecer é maior que o temor da morte” (Tesouro da juventude, 1958, vol. 4, p. 268).
O cientista herói representa o poderio do homem e seu domínio sobre a natureza. Ele está acima dos
interesses particulares, como o dos lucros que possam vir de seus esforços. O texto sobre a descoberta
da radioatividade é bem ilustrativo a este respeito. Nele lê-se sobre as dificuldades encontradas pelo
casal Curie, como a insalubridade do espaço em que trabalhavam. É com certa emoção que se descreve
seu trabalho solitário e incessante para a realização de grandes descobertas:
Se nossa descoberta tem futuro comercial é puro acidente do qual não devemos tirar proveito. A patente
seria contrária ao espírito científico. Depois, o rádio vai ser de incalculável utilidade no tratamento de
doenças. Impossível procurar lucro com isso. E meia hora depois dessa observação de desinteresse, de
elevada concepção do papel humanitário da ciência, os dois esposos rumavam felizes a caminho do
campo, em suas modestas bicicletas (Tesouro da juventude, 1958, vol. 4, p. 268).

Esse tipo de narrativa feita a partir da vida de heróis é uma boa forma de personalizar o processo
supostamente impessoal da ciência. Mas vale a pena observar que a heroificação muitas vezes traz o
efeito paradoxal de tornar o modelo inalcançável. Ainda que fazendo os cientistas heróis adoráveis, criase uma distancia insuperável entre o trabalho deles e o levado a cabo pelos homens comuns. Isso que a
principio iria contra o propósito de engajar meninos e meninas nas maravilhas da ciência,4 era
remediado com a estratégica descrição dos cientistas como pessoas que se tornaram extraordinárias,
mas que, no inicio, eram crianças comuns como qualquer outra.

4

A RECEPÇÃO NO BRASIL

Uma das principais mensagens dessa enciclopédia é a de que a ciência está em toda parte e todo
mundo deve conhecer seus efeitos na vida cotidiana e suas possibilidades futuras. Mas esse “todo
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mundo” não significa que o mesmo conhecimento circulasse nas diferentes culturas e países por onde
essa enciclopédia foi vendida. O significado de um livro varia bastante dependendo das interações que
têm lugar no circuito de comunicação. Relações sociais, econômicas e políticas interferem na maneira
como são adaptados e lidos. Traduzido em diversos países num curto período de tempo, as diferentes
versões do Tesouro são um excelente material para análises comparativas da popularização da ciência.
As versões dessa enciclopédia tiveram sucesso editorial em diversos países da América Latina, entre
os anos 1920 e 1960. El tesoro de la juventud reunia um grupo de intelectuais de diferentes países. Sob a
liderança do positivista argentino Estanislao Zeballos, faziam parte da comissão editorial o filósofo
espanhol Miguel de Unamuno; o ex-ministro de estado do Chile, Alberto Edwards; o educador
uruguaio Abel J. Pérez e o cubano Ismael Clark y Mascaró; o literato José Enrique Rodó; o naturalista
argentino Adolfo de Holmberg; o diretor da Biblioteca Nacional do México Luis G. Urbina e o jurista
peruana Paulino Fuentes Castro. O grupo reeditou o material do Book of knowledge alargando a coleção
para 21 volumes.
Na versão brasileira não há referências bibliográficas sobre autores, tradutores. A maior parte das
edições sequer registra a data de publicação. Tampouco há informação sobre o número de edições e
tiragens. Mesmo assim há diversas evidências de essa coleção foi bastante influente.
As primeiras edições eram mais requintadas e foram destinadas, sobretudo, às bibliotecas das
famílias ricas. Um dos significados de adquirir e ler o Tesouro era o de estar sintonizado com o mundo
moderno. O aprendizado do conhecimento científico estava estritamente ligado ao projeto de difusão
de valores racionais e modos de vida das nações mais modernas. Como em muitos outros países
periféricos do período, as crianças da elite eram educadas de acordo com os padrões da Europa
ocidental. Nas primeiras décadas do século XX, a França era nossa principal referência como centro de
difusão cultural. Apesar de sua origem inglesa, o Tesouro reforçava em parte essa tendência, pois traz
lições de francês e não o inglês. Entretanto, a maior parte dos exemplos de construções, indústrias e
inovações tecnológicas é estadunidense. Nas edições em português a história e geografia do mundo são
divididas entre velho mundo (Europa, Ásia, África) e o novo mundo. O futuro e suas novidades estão,
sobretudo, neste lado do Atlântico.
Quando se compara o caso brasileiro, com o de outros países do hemisfério norte, vemos um
relativo atraso de algumas décadas na onda de popularização da ciência, que segundo Massarani e
Moreira (2000) ocorreu no Brasil na década de 1920. O Tesouro fez parte dessa onda, sobretudo junto ao
público jovem. Embora bem mais sério e menos sensacionalista que as revistas populares, esta
enciclopédia promovia um semelhante entusiasmo com as inovações tecnológicas e as promessas da
ciência.
Dentre as evidências da importância do Tesouro da juventude na formação de gerações de jovens da
elite brasileira das décadas de 1930 a 1960 vemos que ela aparece como bibliografia básica para
currículos de ciências em programas escolares (Revista de Ensino, vol. 9, 1935, p. 118; vol. 12, 1938, p.
287) e também na lista de obras consultadas por crianças nas bibliotecas públicas da capital mineira
(Revista de Ensino, vol. 10, 1936, p. 316 e vol. 14, 1946, p. 210). Durante quatro décadas o Tesouro foi a
grande referência e somente perdeu seu domínio na década de 1960, quando o mercado editorial
brasileiro foi invadido por diversos concorrentes, que inovavam com impressões coloridas e sobretudo
um esquema de vendagem em fascículos nas bancas de jornal.
Outro importante impacto na cultura a ser analisado é o da transformação que esta e outras
enciclopédias acabaram gerando nos livros didáticos. Estou convencido que as enciclopédias
representam o elo intermediário entre as inovações lançadas nas revistas e sua “oficialização” nos
manuais didáticos de ciências, tanto no que diz respeito ao estilo editorial (uso intenso de imagens e
fotografias, textos mais leves, quebra de seqüências lineares, conjunção de autores variados), quanto na
ênfase da ciência ligada ao dia a dia (novidades tecnológicas, compreensão do funcionamento dos
fenômenos naturais e das etapas de produção de artefatos).
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Seja como for, a contribuição dessas enciclopédias juvenis na história da popularização da ciência
ainda está para ser melhor avaliada. Acho que estudos comparativos de diferentes contextos históricos
podem ajudar a compreender essa dinâmica. Ainda não tivemos chance de comparar as adaptações do
Book of konwledge em português com as edições em castelhano. Espero que essa apresentação neste
fórum do cone sul possa atrair alguns pesquisadores desses países interessados num trabalho conjunto.
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A teoria dos estados da luz: considerações sobre alguns papéis das
hipóteses na óptica newtoniana
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1

INTRODUÇÃO

2

NEWTON E AS HIPÓTESES

Os papéis das hipóteses na teoria sobre luz e cores do físico e matemático inglês Isaac Newton
(1643-1727) têm recebido recentemente bastante atenção por parte dos historiadores da ciência (Cohen
& Smith, 2002). Segundo Alan Shapiro, para Newton, as hipóteses não desempenharam um papel
essencial ou necessário em sua ciência, particularmente na óptica, apesar de elas terem sido usadas em
seus trabalhos privados e não publicados para desenvolver teorias e prever novas propriedades
(Shapiro, 2002, p. 228). No entanto, ao estudarmos em detalhes o desenvolvimento da teoria dos
estados de fácil transmissão e fácil reflexão da luz, vimos que as hipóteses aparecem tanto nos trabalhos
de caráter privativo quanto nos trabalhos publicados por Newton, embora de forma não explícita.
O presente trabalho analisa como Newton desenvolveu o conceito de estados da luz ao longo dos
anos até chegar a sua forma final publicada em 1704 em seu livro Opticks, mostrando que o uso de
hipóteses foi determinante e fundamental na elaboração de sua teoria.
Newton elaborou o conceito de estados da luz para explicar a formação dos anéis de cores em
filmes finos, atualmente conhecidos como “anéis de Newton”. Segundo ele, os estados seriam uma
propriedade original da luz e fariam com que os raios, dependendo do estado em que estivessem, de
fácil reflexão ou de fácil transmissão, fossem respectivamente refletidos ou transmitidos pelo filme,
explicando a periodicidade do fenômeno.
A intenção de Newton era, através desse conceito, desenvolver uma única teoria para explicar os
vários fenômenos ópticos conhecidos na época, além dos anéis de cores. Isso aparece explicitamente no
Opticks, onde ele relaciona resultados que tratam principalmente da composição da luz branca e das
cores dos objetos com suas explicações para a refração, reflexão e cores em películas finas, usando os
estados da luz como elemento unificador para realizar este projeto. Newton também utilizou vários
argumentos não empíricos em sua obra. Porém, como freqüentemente afirmava que não especularia
sobre a natureza íntima dos fenômenos estudados, Newton enfrentou grandes problemas conceituais
para tornar sua teoria dos estados da luz livre de suposições que não pudessem ser comprovadas e
demonstradas por experimentos.
A busca pela certeza e pela verdade nos fenômenos da natureza foi uma constante nos estudos de
Newton. O conhecimento certo e verdadeiro sobre o mundo, por sua vez, somente seria obtido a partir
da dedução das propriedades dos fenômenos naturais a partir dos experimentos, sem o uso de
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hipóteses. No Escólio Geral escrito em 1713 para a segunda edição do Principia, Newton enunciou sua
famosa frase:
Não faço hipóteses; [...]. O que não for deduzido a partir de fenômenos deve ser chamado de hipótese; e
hipóteses, sejam metafísicas ou físicas, sejam de qualidades ocultas ou mecânicas, não têm nenhum lugar
na filosofia experimental. Nesta filosofia experimental, proposições são deduzidas a partir dos fenômenos
e generalizadas por indução. (Newton, 1999, p. 943)

As hipóteses seriam proposições que não poderiam ser abstraídas das observações dos fenômenos
físicos, ou seja, não seriam baseadas em nenhuma evidência empírica. Dessa forma, Newton defendia
que em sua filosofia natural, particularmente em seus trabalhos publicados em óptica, os aspectos
experimentais e fenomenológicos deveriam ser priorizados, ao invés de construir uma ciência
fundamentada no uso de hipóteses.
Contudo, a análise detalhada do desenvolvimento da teoria dos estados da luz mostra o papel
fundamental das hipóteses em sua elaboração e estruturação. Apesar de Newton afirmar que as
hipóteses não teriam lugar em sua filosofia natural, a elaboração do conceito de estados de fácil
transmissão e fácil reflexão foi marcada pelo uso de especulações sobre sua origem e em como
explicaria fenômenos ópticos como a refração, reflexão e anéis de cores em filmes finos.

3

OS ESTADOS DA LUZ ANTES DO OPTICKS

Os primeiros indícios da teoria dos estados da luz estão no artigo “Hypothesis of light”, enviado à
Royal Society em 1675, juntamente com outro trabalho, sem título, mas conhecido como “Discourse of
observations”, ambos não publicados na época.
O “Hypothesis of light” é importante, pois foi nesse trabalho que Newton elaborou uma descrição
sobre a constituição do éter e sua interação com a luz, e também duas explicações diferentes para a
refração e a reflexão: uma em termos de variação de densidade do éter e outra pelo movimento
vibracional do éter. Newton também desenvolveu um modelo explicativo, e não somente descritivo,
para o aparecimento dos anéis de cores em filmes finos.
A idéia de classificar o trabalho como uma hipótese permitiu a Newton elaborar modelos para a luz
e o éter sem entrar em conflito com estudos de outros autores da época que estudavam o mesmo
assunto, como havia acontecido com a “Nova teoria de luz e cores” de 1672 (Silva, 1996, p. 41). Além
disso, Newton poderia discutir abertamente idéias sobre propriedades da luz que não poderiam ser
deduzidas a partir de experimentos, mas apenas com especulações. Contudo, um dos problemas desta
abordagem foi que Newton não poderia usar explicitamente os conceitos abordados no “Hypothesis of
light” em seus trabalhos posteriores, por não admitir que hipóteses fossem usadas para explicar os
fenômenos da natureza.
No “Hypothesis”, Newton estabeleceu cinco considerações a respeito da natureza do éter e de sua
interação com a luz:
1. Existiria um meio etéreo no Universo responsável pelos fenômenos ópticos e elétricos, pela
gravitação e outros;
2. O éter seria capaz de sustentar movimentos vibratórios;
3. O éter penetraria nos pequenos poros dos corpos, sendo que o corpo que possuísse menos poros
(como o vidro), teria menos éter em sua composição, sendo um meio mais fortemente refrator que
os outros que possuíam mais poros, como o ar;
4. A luz consistiria em raios sucessivos, que diferiam uns dos outros em aspectos como “grandeza,
forma ou vigor”;
5. A luz interagiria com o éter. Para Newton, a luz seria capaz de causar vibrações de diversas
intensidades no éter, que interfeririam no movimento dos raios de luz.
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Newton se baseou nestas cinco considerações sobre o éter e sua interação com a luz para explicar os
fenômenos da refração, reflexão e “anéis de Newton”. Ele desenvolveu dois modelos diferentes neste
mesmo trabalho: um baseado nas diferenças de densidade do éter e outro em movimentos vibracionais
do éter causados pela luz.
O modelo de vibrações no éter é particularmente importante, pois foi a partir dele que Newton
explicou a reflexão e refração alternadas dos raios de luz e os anéis de cores em filmes finos, o que se
tornaria, trinta anos depois, no Opticks, a teoria dos estados da luz. Veremos a seguir com Newton
desenvolveu esse modelo e alguns dos problemas conceituais envolvidos nesta obra.

4

AS VIBRAÇÕES NO ÉTER

A hipótese das vibrações no éter elaborada no “Hypothesis of light” forma a essência da teoria dos
estados da luz, que Newton desenvolveria posteriormente no Opticks. Segundo ele, os raios de luz, ao
atingirem a superfície de um corpo, provocariam vibrações no éter existente dentro dele.
[...] E assim, suponho que a luz incidente sobre uma superfície etérea refratora ou refletora a coloque num
movimento vibratório pela incidência perpétua dos raios, e que o éter nela existente seja continuamente
expandido e comprimido, alternadamente, suponho que, se um raio de luz incidir sobre ela quando estiver
muito comprimida, ela será densa e dura demais para permitir que o raio a atravesse e, portanto, irá refletilo; mas se os raios que incidem sobre ela noutros momentos, quando ela está expandida pelo intervalo
entre duas vibrações, ou não muito comprimida e condensada, atravessam-na e são refratados. (Newton,
2002, p. 44)

Sendo assim, as vibrações no éter fariam com que os raios de luz fossem, em algumas regiões do
corpo, refletidos e, em outras, transmitidos. Esse modelo conseguia explicar a refração e a reflexão
parciais que ocorrem conjuntamente na natureza, atribuindo as causas da reflexão ou refração parciais
às regiões mais densas ou mais rarefeitas do movimento vibratório. Notemos que as vibrações no éter
descritas por Newton surgem em decorrência da interação dos raios de luz com o éter presente no meio
material – elas não são a própria luz, como é o caso nas teorias ondulatórias.
A intenção de Newton ao supor que a refração e reflexão ocorrem devido ao movimento vibratório
do éter era de aliar esses dois fenômenos com os “anéis de Newton”, em que a refração e a reflexão
ocorrem alternadamente (Hall, 1993, p. 75), como poder ser visto na citação a seguir:
[...] se a luz incidir sobre uma película fina ou uma lâmina de qualquer corpo transparente, as ondas
ativadas por sua passagem pela primeira superfície, ultrapassando-a uma após a outra, até ela chegar à
segunda superfície, farão com que ela seja refletida ou refratada, conforme a parte condensada ou
expandida da onda a supere ali, comprimindo ou relaxando esta superfície física e, com isso, aumentando
ou diminuindo seu poder de reflexão. (Newton, 2002, p. 48)

Esta descrição correspondia aos anéis formados por raios de luz de uma só cor. Sendo assim,
quando os raios atingissem a parte menos rarefeita do movimento vibratório que haviam causado,
seriam refletidos, formando um anel brilhante. Se atingissem a parte mais rarefeita do movimento
vibratório, seriam transmitidos, formando um anel escuro, como mostra a figura 1.
Para estender este modelo à luz branca, Newton introduziu a idéia de que raios de cores diferentes
variavam em “magnitude, força ou vigor”, e assim excitavam no éter vibrações de diferentes
intensidades que, em certo momento, transmitiriam raios de uma determinada cor e, em outros, raios de
outras cores:
[...] uma vez que os raios que exibem o vermelho e o amarelo, como afirmei, excitam no éter pulsos
maiores que os que fazem o azul e o violeta, e, conseqüentemente, produzem círculos maiores numa certa
proporção, como verifiquei claramente que fazem, então, iluminando os vidros sucessivamente pelas
referidas cores do prisma [...], os círculos produzidos pela iluminação dos vidros com luz branca não
devem parecer pretos e brancos alternadamente [...]; antes, as cores que compõem a luz branca devem
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exibir-se ao serem refletidas, com o azul e o violeta mais perto do centro do que o vermelho e o amarelo,
pelo que qualquer círculo lúcido deve tornar-se violeta na borda interna, vermelho na externa e de cores
intermediárias nas partes intermediárias, e tornar-se mais largo do que antes, espalhando suas cores nos
dois sentidos em direção aos espaços que chamo de anéis negros, e que aqui pareceriam negros, se o
vermelho, o amarelo, o azul e o violeta que compõem a borda dos anéis fossem retirados da luz branca
incidente que ilumina os vidros, e restasse apenas o verde para produzir os anéis lúcidos. (Newton, 2002,
pp. 51-52)

Figura 1 – Esquema de Newton no “Hypothesis of light” para ilustrar a formação dos anéis por luz
monocromática (Newton, 2002, p. 49).

Esta explicação de Newton para a formação dos anéis de cores pela luz branca baseada na hipótese
da existência de vibrações no éter provocadas pelos raios de luz permite uma compreensão qualitativa
clara dos fenômenos da refração e reflexão alternadas e dos “anéis de Newton”. Contudo, esse modelo
não explica a reflexão total do raio de luz. Newton não relacionou a intensidade das vibrações
produzidas pelos raios com os seus ângulos de incidência sobre a superfície. Sendo assim, se os raios de
luz excitam vibrações no éter que, dependendo de sua intensidade, permitem que os raios sejam
transmitidos ou não, não é possível conceber a idéia de que a partir de uma determinada inclinação do
raio de luz, as vibrações do éter excitadas por esses raios sejam tão concentradas a ponto de fazer com
que os raios sejam apenas refletidos.
Além disso, a explicação através de vibrações no éter é de natureza puramente hipotética. Sendo
assim, Newton, seguindo uma postura puramente indutivista, não poderia utilizar essa explicação no
Opticks. Newton adotou uma estratégia diferente. Para tentar solucionar este problema e evitar o uso de
hipóteses, ele substituiu as idéias sobre o éter pelo conceito de estados da luz. No entanto, veremos que
Newton, mesmo no Opticks, desenvolveu diversas explicações para esses fenômenos que não se
relacionam entre si, antes de finalmente de expor a teoria dos estados da luz.
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5

AS HIPÓTESES SOBRE A REFRAÇÃO, REFLEXÃO E “ANÉIS DE NEWTON” NO
OPTICKS

Na parte 1 do Livro II do Opticks, Newton apresentou uma grande variedade de observações sobre
os anéis de cores em bolhas e filmes finos entre prismas e lentes. Na Observação 15, ilustrada pela
figura 2, Newton elaborou uma explicação para as refrações e reflexões alternadas.

Figura 2 – Segundo Newton, em alguns pontos o ar interjacente está disposto a transmitir o raio, e em outros,
a refleti-lo (Newton, 1996, p. 168).

Observação 15
[...] E disso se evidencia a origem desses anéis; a saber, que o ar entre os vidros, de acordo com sua
espessura variada, está disposto em alguns lugares para refletir – e em outros para transmitir – a luz de
qualquer cor [...] e no mesmo lugar para refletir a luz de uma cor onde ele transmite a de uma outra cor.
(Newton, 1996, p. 168; sem ênfase no original)

Nesta observação, Newton afirmou que era a camada de ar entre os vidros que criava disposições
nos raios de luz para serem refletidos ou transmitidos. Newton não explorou como estas disposições
seriam originadas. Além disto, é curioso notar neste trecho que Newton atribui ao ar a causa dos anéis
de cores, e não mais ao éter, como havia feito no “Hypothesis of light”.
Esta não foi a única explicação para a refração, a reflexão e os “anéis de Newton” abordada no
Opticks. Na parte 3 do Livro II, onde Newton elaborou proposições para explicar os resultados obtidos
nas partes anteriores, a Proposição 8 contém uma descrição de como a luz interagia com a matéria.
Nessa Proposição, Newton apresentou diversos argumentos a favor da idéia de que “a causa da
reflexão não é o choque da luz com as partes sólidas ou impenetráveis dos corpos” (Newton, 1996, p.
199). Segundo ele, a reflexão e a refração seriam devidas a um poder do corpo “que está espalhado
uniformemente por toda sua superfície e pela qual ele age sobre o raio sem contato imediato” (Newton,
1996, p. 201), ou seja, haveria uma força agindo a distância entre o corpo e os raios de luz, responsável
por transmiti-lo ou refleti-lo.
Nas proposições 9 e 10, Newton discutiu como esta força agiria sobre os raios de luz, causando
fenômenos como refração, reflexão, reflexão total e também os “anéis de Newton”. Na Proposição 9,
Newton defendeu que “os corpos refletem e refratam a luz em virtude de uma mesma força, exercida
variadamente em várias circunstâncias” e afirmou que a reflexão total ocorre justamente quando o raio
de luz incide próximo à superfície e, por isso, a força exercida pela superfície é tão grande que não
permite que este raio seja transmitido. Newton explicou vagamente como esta força também seria
responsável pela reflexão e refração alternadas envolvidas nos anéis, considerando que “a espessura do
vidro determina se a força pela qual o vidro atua sobre a luz fará com que ela seja refletida ou permitirá
que seja transmitida” (Newton, 1996, p. 203).
Na Proposição 10, Newton deduziu a lei dos senos para a refração considerando, ao contrário do
que aceitamos hoje, que a luz se propagaria com uma velocidade maior em um meio mais denso. Nesta
dedução, ele considera que somente a componente vertical da força age sobre o raio desviando-o em
sua trajetória.
95

Contudo, a explicação utilizando o conceito de força não se relaciona com a apresentada
anteriormente na Observação 15, que afirma que o ar é o responsável pela reflexão e refração. Assim,
podemos ver que Newton elaborou diversas hipóteses diferentes na sua tentativa de unificar as
explicações para os fenômenos da refração, reflexão e anéis de cores em filmes finos. Ele certamente
soube descrever o comportamento dos raios de luz nesses fenômenos, como fez no Livro I e na
primeira parte do Livro II, mas não conseguiu desenvolver, até esta parte do Opticks, um modelo
explicativo único, coerente e, principalmente, livre de hipóteses, para os fenômenos ópticos descritos
por ele.

6

A TEORIA DOS ESTADOS DA LUZ

Após deduzir a lei dos senos para a refração utilizando a hipótese da existência de uma força agindo
sobre os raios de luz perpendicularmente à superfície transparente, Newton aprofundou as idéias
discutidas previamente na Observação 15, introduzindo o conceito de “estados da luz”.
Este conceito é discutido nas proposições 12 a 20 da parte 3 do Livro II e também nas Questões do
Livro III do Opticks. A intenção de Newton era que ele fosse um elemento unificador das explicações
para a refração, reflexão e anéis de cores em filmes finos. Newton pensou estar se livrando do uso de
hipóteses sobre as causas desses fenômenos, como as presentes no “Hypothesis of light”, e eliminando
contradições em suas explicações, como as descritas acima.
Newton afirmou que os estados da luz eram propriedades originais e inatas dos raios de luz, sendo
sua existência comprovada principalmente pelo fenômeno dos anéis de cores em filmes finos. No
entanto, como veremos, os estados são mais uma das hipóteses utilizadas por Newton em sua óptica.
A definição dos estados foi descrita por Newton entre a Proposição 12 e 13 da parte 3 do Livro II:
Definição
Chamarei de estados de fácil reflexão aos retornos da tendência de qualquer raio para ser refletido; aos de
sua tendência para ser transmitido, estados de fácil transmissão; e ao espaço que se sucede entre cada
retorno e o retorno seguinte, intervalo de seus estados. (Newton, 1996, p. 212)

O raio de luz que estivesse em um estado de fácil transmissão assim que atingisse a segunda
superfície do filme fino, seria transmitido e o raio de luz que estivesse em um estado de fácil reflexão
seria refletido. Dependendo da espessura do filme, os raios de luz estariam em um desses estados,
podendo ser transmitidos ou refletidos, processo que se repetiria com o incremento de quantidades
proporcionais de espessura. Sendo assim, se um raio de luz monocromática atingisse o filme fino, ora
ele estaria num estado de fácil transmissão ora num estado de fácil reflexão e, dependendo da espessura,
ocasionaria o surgimento sucessivo de anéis escuros e coloridos na cor do raio, respectivamente.
Numa análise superficial, as explicações para os “anéis de Newton” os estados da luz parecem
satisfatórias e de fácil entendimento. Contudo, no estudo detalhado das proposições de 12 a 20,
encontramos diversos problemas e inconsistências na definição e usos deste conceito. Um dos aspectos
problemáticos dos estados é sua origem. Inicialmente, Newton defendeu na Proposição 12, que os
estados não são propriedades inatas dos raios de luz, como as cores, mas sim uma propriedade
adquirida após a interação da luz com uma superfície transparente:
Todo raio de luz, em sua passagem através de qualquer superfície refratora, assume uma certa
constituição ou estado transitório que ao longo da trajetória do raio retorna em intervalos iguais e faz com
que em cada retorno o raio tenda a ser facilmente transmitido através da próxima superfície refratora e,
entre os retornos, a ser facilmente transmitido por ela. (Newton, 1996, p. 210; sem ênfase no original)

Quando o raio atravessa a superfície ele adquire a propriedade de ser refletido ou refratado. É a
passagem por uma superfície que causa no raio de luz esta tendência. Isso contraria o que Newton disse
anteriormente na Observação 15 da Parte I e nas Proposições 9 e 10 da Parte 3, onde afirmou
respectivamente que o ar entre as superfícies estaria disposto a transmitir ou refletir o raio de luz e que
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haveria uma força do corpo refrator ou refletor sobre o raio de luz, ocasionando sua refração ou
reflexão. Ainda na Proposição 12, Newton elaborou uma hipótese para explicar microscopicamente a
interação da luz com a matéria muito semelhante à apresentada anteriormente no “Hypothesis of light”,
substituindo o meio etéreo pelo próprio meio material.
Que tipo de ação ou tendência é esta, se consiste num movimento vibratório do raio, ou do meio, ou de
alguma outra coisa, não o indago aqui. Aqueles que se negam a admitir quaisquer novas descobertas,
exceto as que conseguem explicar por uma hipótese, poderão supor que [...] os raios de luz, chocando-se
com qualquer superfície refratora ou refletora, produzem vibrações no meio ou substância refratora e
refletora e, assim fazendo, agitam as partes sólidas dos corpos refrator ou refletor e [...] que as vibrações
assim produzidas se propagam no meio ou substância refratora ou refletora da mesma maneira que as
vibrações se propagam no ar para causar o som e se movem mais rápido do que os raios, de modo a
ultrapassá-los; e que, quando qualquer raio está naquela parte da vibração que contribui para seu
movimento, ele irrompe facilmente através de uma superfície refratora, mas quando está na parte oposta
da vibração, que lhe impede o movimento, é facilmente refletido; e, por conseqüência, que todo raio tende
sucessivamente a ser facilmente refletido ou facilmente transmitido por toda vibração que o ultrapassa.
Mas se tal hipótese é verdadeira ou falsa é coisa que não considero aqui. (Newton, 1996, pp. 211-212)

Neste trecho, vemos também que Newton está explicitamente considerando hipóteses, porém não
como parte importante de seu trabalho. Para Newton, elas são necessárias apenas para aqueles “que se
negam a admitir quaisquer novas descobertas, exceto as que conseguem explicar por uma hipótese”
(Newton, 1996, p. 211). Novamente fica claro que, embora contrariado, Newton usou varias hipóteses
ao longo de seu trabalho.
Outro aspecto problemático são as explicações para o fenômeno da reflexão total. O conceito de
estados da luz da maneira definida por Newton no Opticks, assim como o modelo de vibrações no éter
descrito no “Hypothesis of light”, não conseguiria explicar a reflexão total, pois não haveria nenhuma
razão para que os raios de luz, ao passarem de um meio mais denso (o vidro) para um meio mais
rarefeito (o ar), estivessem todos em estados de fácil reflexão. Além do mais, como sabemos, o que
determina se um raio sofrerá reflexão total é o índice de refração do meio e o ângulo de incidência.
Nenhuma destas variáveis foi levada em conta no modelo proposto por Newton, uma vez que a
disposição para ser refletido seria uma propriedade do raio.
Na Proposição 13, Newton considerou os estados como propriedades inatas dos raios de luz,
contrariando não apenas o que havia afirmado na Proposição 12, como sendo contraditório em uma
mesma proposição:
Portanto, a luz se acha em estados de fácil reflexão e fácil transmissão antes de incidir sobre os corpos
transparentes. E provavelmente ela assume esses estados na sua primeira emissão dos corpos
luminosos e continua neles durante toda sua trajetória.

Nesta proposição, suponho que os corpos transparentes são espessos; porque, se a espessura do corpo for
muito menor do que o intervalo dos estados de fácil reflexão e transmissão dos raios, o corpo perde seu
poder refletor. Pois se os raios, que ao entrarem no corpo assumem estados de fácil transmissão,
chegam à superfície mais distante do corpo antes de perder esses estados, eles devem ser transmitidos. E
esta é a razão pela qual as bolhas de água perdem seu poder refletor quando se tornam muito finas; e
também a razão pela qual todos os corpos opacos, quando divididos em partes muito pequenas, se tornam
transparente. (Newton, 1996, pp. 212-3; sem ênfase no original)

Como vemos, na mesma proposição Newton se contradiz, ora afirmando que os raios de luz já
assumiriam seus “estados” logo em sua primeira emissão no corpo luminoso ora afirmando que os
raios adquiririam os “estados” ao entrarem no corpo.
Nas Questões do Livro III, Newton também discutiu a origem dos estados da luz. Na questão 29,
Newton considerou a possibilidade de os estados estarem relacionados com vibrações, unindo-as com o
conceito de força entre o corpo e os raios de luz:
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Para colocar os raios de luz em estados de fácil reflexão e fácil transmissão, basta que eles sejam
corpúsculos que por seus poderes de atração, ou por alguma outra força, excitem vibrações naquilo que
agem, vibrações estas que, sendo mais rápidas do que os raios, os ultrapassem sucessivamente e os agitem
de modo a aumentar e diminuir alternadamente suas velocidades, colocando-os assim nesses estados.
(Newton, 1996, p. 272)

Notemos que o modelo de vibrações é bem semelhante ao desenvolvido na “Hypothesis of light”,
mas dessa vez, Newton o uniu com a idéia de força, discutidas nas proposições de 8 a 10 no Livro II.
Além disso, destacamos que Newton foi cuidadoso em não atribuir as vibrações a nenhum meio em
especial, limitando-se a dizer que as vibrações ocorriam “naquilo que agem” os raios de luz, ou seja,
sem se comprometer explicitamente com a existência de um meio etéreo atuando nos fenômenos
ópticos.
Temos, portanto, várias explicações diferentes para os fenômenos da refração, reflexão e anéis de
cores em filmes finos. Primeiramente, na Observação 15, Newton afirmou que o ar estaria disposto a
transmitir ou refletir os raios de luz. Logo depois, na Proposição 9, afirmou que existiria uma força
entre os corpos materiais e os raios de luz, ocasionando esses fenômenos. Estas duas primeiras
explicações não se relacionam com os estados da luz. As outras duas explicações utilizaram o conceito
de estados da luz, mas diferem na discussão de sua origem, ora afirmando que seria pelo choque dos
raios de luz com as partículas dos corpos ora que seria por uma força entre os raios de luz e os corpos.
Esses fatos mostram que o conceito de estados da luz não estava bem definido para Newton. A
análise de suas descrições desenvolvida acima, evidencia que a tentativa de unir as explicações sobre a
refração, a reflexão e os anéis de cores era demasiada complexa.
Newton elaborou diversas hipóteses que desempenharam um papel importante na composição da
teoria dos estados e na sustentação de seus argumentos a favor dela. Contudo, como não se
comprometeu explicitamente com nenhuma dessas hipóteses, os estados da luz se tornaram um
conceito confuso e pouco confiável. Apesar de num primeiro momento, aparentarem ser suficiente
para explicar os fenômenos ópticos discutidos no Opticks, principalmente os “anéis de Newton”, o
conceito de estados foi uma entre várias outras tentativas utilizadas por Newton para explicar os
intrigantes fenômenos da luz e cores.
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Do ponto de vista epistemológico, os estados se inserem em um projeto maior de Newton de
buscar explicações únicas para os vários fenômenos ópticos conhecidos na época baseando-se apenas
no método indutivo. Na abertura do Opticks ele afirma que seu propósito “não é explicar as
propriedades da luz por hipóteses, mas propô-las e prová-las pelo raciocínio e por experiências”
(Newton, 1996, p. 39). Na questão 31 do Opticks, Newton deixou clara sua opção pelo método indutivo
e sua aversão às hipóteses:
Essa análise consiste em fazer experiências e observações, em tirar conclusões gerais delas por indução e
em não admitir objeções contra as conclusões exceto aquelas que decorrem das experiências ou de algumas
outras verdades. Pois as hipóteses não devem ser consideradas na filosofia natural. E, embora a
argumentação pela indução a partir de experiências e observações não seja a demonstração de conclusões
gerais, ainda assim é o melhor caminho de argumentação que a natureza das coisas admite, e pode ser
considerada tanto mais forte quanto mais geral é a indução. (Newton, 1996, p. 292)

Ao longo de vários anos, Newton elaborou diversos modelos para tentar explicar importantes
fenômenos ópticos tais como a refração, a reflexão, a reflexão total e os “anéis de Newton”. No artigo
“Hypothesis of light” de 1675, desenvolveu dois modelos diferentes: um baseado na diferença de
densidade do éter entre dois meios materiais diferentes e outro no movimento vibracional do éter
causado por sua interação com a luz.
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No final do Livro II, Newton introduziu o conceito de estados de fácil reflexão e estados de fácil
transmissão para explicar os fenômenos da refração, reflexão e “anéis de Newton”. Ele acreditava que
com os estados estaria livre do uso de hipóteses, partindo do princípio de que eles seriam propriedades
originais da luz, livres de qualquer tipo de discussão sem fundamento experimental, como as cores e a
refrangibilidade. No entanto, não foi isso que observamos ao estudarmos em detalhes o Livro II do
Opticks. As hipóteses aparecem não somente nas Questões, mas também ao longo do Livro II e III do
Opticks. Além disso, Newton mudava de uma hipótese a outra sem apresentar razões para abandonar a
hipótese anterior.
Ao propor os estados da luz para explicar a formação de cores em filmes finos, Newton não seguiu
a metodologia acima. A abordagem usada por ele baseou-se fortemente no uso de hipóteses, embora
isso não tenha ocorrido de forma explícita, o que nos parece natural, uma vez que Newton havia
deixado claro em vários momentos que para o estabelecimento de uma ciência segura não se deveria
“misturar conjecturas com certezas”.
O caráter hipotético dos estados da luz aparece mais claramente quando consideramos o fato de
Newton ter adotado várias explicações diferentes, além dos estados, para fenômenos como a refração e
reflexão. Além disso, os estados não são uma indução dos fenômenos, mas sim uma hipótese sobre
propriedades microscópicas dos raios de luz, que não podem ser checadas experimentalmente, mas
apenas inferidas a partir de efeitos observáveis. Apesar de Newton negar o papel das hipóteses em sua
filosofia natural, elas foram usadas várias vezes e desempenharam importantes papéis tanto na mecânica
quanto na óptica.
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Dante Alighieri y un teorema de la óptica
Carlos D. Galles *
Es bien conocido que Dante Alighieri (1265-1321) fue un personaje con muchas facetas,
primeramente el gran poeta reverenciado desde su época hasta la actualidad, también un político hábil y
de gran coraje, y además un erudito.
La poesía del Dante, que había comenzado plena de brío como un canto a la vida, y dentro de ella,
al amor; es decir dentro del llamado “dolce stil nuovo”, pasa luego de la muerte de su amada Beatriz a
hacerse más y más filosófica. El autor se compenetra antes de alcanzar sus treinta años con la filosofía
de su tiempo y su estilo cambia haciéndose más severo y preciso.
Luego de su derrota política en 1302, condenado por quienes dominan Florencia, en plena crisis
personal, comienza a escribir Il convivio (es decir: El banquete). En 1307 solo tiene terminados cuatro
libros de los quince que planeaba tendría la obra, que quedará inconclusa. El texto presenta en un estilo
suelto y libre las ideas filosóficas, y también prácticas, del Dante. En primer lugar exhibe argumentos a
favor de la nueva era de una literatura escrita en italiano y no en latín, que ya antes había tratado en La
vita nuova; además defiende la línea política que favorecía la instauración de un fuerte imperio europeo,
que luego extendería en De monarchia y no se priva de hacer reflexiones sobre diversos problemas de la
filosofía natural.
Es muy posible que antes de 1310, Dante haya comenzado a escribir su máxima obra, La divina
comedia, tarea que habría de continuar hasta poco antes de su muerte. El protagonista, que debemos
suponer es el propio Dante, recorre el Infierno y el Purgatorio, de la mano de Virgilio, y finalmente es
conducido por Beatriz a través del Paraíso.
Por supuesto esta obra, considerada el pináculo de la literatura italiana, ha sido sometida a prolijos
estudios, a renovadas interpretaciones, por parte de los especialistas. Ha sido traducida a casi todas las
lenguas. En este artículo utilizamos la traducción al castellano de Luis Martínez de Merlo (Martinez de
Merlo, 1996).
Tras encontrarse con Beatriz, Dante entra en un mundo de fantasía, adquiriendo poderes especiales
que le permiten elevarse por los cielos, abandonando el ámbito de perdición terreno, lo que Dante
resume en la palabra trasumanar y de esta forma empieza a recorrer el Paraíso, atravesando primero la
esfera del aire y luego la del fuego. Su guía le explica que el Universo está constituido de una manera
armoniosa, formando un solo conjunto que refleja la belleza y unidad de Dios, en el cual es posible
remontarse después de haber quitado el obstáculo del pecado.
En el “Canto segundo” del Paraíso, Dante llega al cielo de la Luna, el primero de los nueve cielos,
que tendrá que atravesar antes de alcanzar el Empíreo, el cielo donde tiene su sede Dios. Cada uno de
los cielos, en acuerdo con la cosmología ptolomeica, contiene un planeta, y el noveno las estrellas fijas.
Pero Dante aprovecha la ocasión para inquirir a Beatriz como es posible que estando en esas
regiones, donde todo debiera ser inmaculado, la Luna presente manchas. Lo hace con las siguientes
estrofas, donde se incluye la traducción que hemos aludido.
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Dante

Paraiso, Libro II
Versos 49 al 63

Traducción de Martinez de Merlo

Ma ditemi: che son li segni bui
di questo corpo, che là giuso in terra
fan di Cain favoleggiare altrui

“Mas decidme: ¿qué son las manchas negras
de este cuerpo, que a algunos en la Tierra
hacen contar patrañas de Caín?”

certo non ti dovrien punger li strali
d’ammirazione omai, poi dietro ai sensi
vedi che la ragione ha corte l’ali.

punzarte no debieran ya las flechas
del asombro, pues sabes la torpeza
con que va la razón tras los sentidos.

Ella sorrise alquanto, e poi “S’elli erra
l’oppinión” mi disse “d’i mortali
dove chiave di senso non diserra

Ma dimmi quel che tu da te ne pensi”.
E io: “Ci’o che n’appar qua sù diverso
credo che fanno i corpi rari e densi”
Ed ella “Certo assai vedrai somerso
nel falso il creder tuo, se bene ascolti
l’argomentar ch’io li farò avverso”

Rió ligeramente, y “Si no acierta
– me dijo – la opinión de los mortales,
donde no abre la llave del sentido,

Más dime lo que piensas por ti mismo.”
Y yo: “Lo que aparece diferente
cuerpos densos y raros lo producen.”

Y ella: “En verdad verás que lo que piensas
se apoya en el error, si bien escuchas
el argumento que diré en su contra.”

Vemos planteados aquí los elementos del problema a resolver, que no es otro que el de las manchas
de la Luna visibles a simple vista, no de aquellas que habría de estudiar Galileo cuatro siglos después
con el telescopio. En primer lugar se presenta la creencia popular que indicaba que tales manchas eran
la figura de Caín, condenado a portar por toda la eternidad un atado de espinas sobre sus espaldas. Esta
idea solo provoca una sonrisa en Beatriz, quien da una lección epistemológica seguidamente al afirmar
que la razón yerra cuando no se tiene la clave de la comprensión y que la razón no puede extenderse
mucho sin seguir a los sentidos. La traducción de Mitre no es muy afortunada en la tercera estrofa que
hemos presentado, aunque, por supuesto debe tenerse en cuenta que el General pretendía mantener el
sentido y la rima, tarea nada fácil al traducir a Dante.
Luego Beatriz señala que hay dos posibilidades respecto a lo raro y lo denso, o bien el astro carece
en ciertas zonas totalmente de materia, lo cual permite ver a través suyo, o bien las capas de raro y
denso se suceden una tras otra. Se trata entonces de poner en acción la experiencia para ver si las
afirmaciones soportan contrastaciones. La primera posibilidad puede ponerse a prueba con observación
de los eclipses de Sol, como veremos en los siguientes versos.
Se’l primo fosse, fora manifesto
ne l’eclissi del sol, per traspárere
lo lume come in altro raro ingesto

Questo non è: però è da vedere
de l’altro; e s’elli avvien ch’io l’altro cassi
falsificato fia lo tuo parere
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Versos 79 al 84

Si fuese lo primero, se vería
al eclipsarse el sol y atravesarla
la luz como a los cuerpos poco densos.
Y no sucede así, por ello lo outro
examinemos; y si lo otro rompo
verás tu parecer equivocado.

Como vemos Beatriz avanza con una lógica férrea. Es muy significativo que para referirse a la
comparación entre los pronósticos de una teoría y los resultados de un experimento, sea este brindado
por la Naturaleza o fruto de una preparación en el laboratorio, pero siempre sustentado en una teoría,
por supuesto, Beatriz utilice la palabra que tanto eco y repercusión ha tenido desde el siglo pasado
después que Karl Popper le diese universal difusión epistemológica. Beatriz, quien se muestra una
segura practicante de la lógica y confiada empirista, trata claramente de falsificar las previsiones de las
suposiciones sobre una posible composición de la Luna donde se alternase lo raro y lo denso y para ello
apela a las experiencias contrastadoras. Los comentaristas de La divina comedia que hemos consultado, al
tropezarse en estos versos con la palabra falsificato, se preocupan en advertir al lector que se debe
entender, en italiano, confutato, es decir, que la teoría será demostrada falsa, y no en el sentido habitual
del vocablo falsificación, de monedas por ejemplo. No hemos leído ningún comentario que se refiera a
Popper al considerar estos versos.
Cabe señalar que en la metodología medieval ocupaban un lugar de importancia los métodos de
“verificación” y de “falsación”, y diversos autores ven allí el germen del método experimental propio de
la ciencia moderna (Crombie, 1953). Opinión esta combatida por Alexandre Koyré para quien los
métodos de contrastación de hipótesis han sido conocidos desde siempre y la revolución científica del
Siglo XVII se fundamentó en la innovación ontológica consistente en identificar las diferentes
características del mundo con variables matemáticas sobre las cuales se edifican las teorías (Koyré, 1978,
p. 51).
En la última estrofa es presentada la teoría de Averroes, que atribuye las manchas de la Luna a su
menor o mayor densidad. Esta teoría ya había sido expuesta, favorablemente, por Dante en Il Convivio.
Beatriz la refuta prestamente y para ello hace uso de conocimientos astronómicos y de una experiencia
óptica. Si la densidad de la materia que compone las manchas de la Luna fuese tan baja que la luz
pudiese atravesarla por entero, este fenómeno permitiría ver al Sol tras la Luna en lo eclipses; esta
comprobación había sido presentada claramente por Roberto Grosseteste en su Astronomía, donde se
ocupa con detalle de la importancia de los eclipses de Sol para decidir si La Luna es un cuerpo de
naturaleza corpórea o transparente (Grosseteste, 1988, p. 84).
Como en los eclipses la experiencia muestra que el Sol es completamente tapado por la parte de la
Luna que se le sobrepone, incluya o no manchas, resta solamente la posibilidad de que la materia lunar
en las zonas umbrosas esté compuesta de capas con mayor y menor densidad, a la manera de las vetas
de carne y grasa en un animal dice el Dante. Pero esto puede ser contradicho por un experimento.
La experiencia propuesta por Beatriz consiste en observar la luz reflejada de un candelabro en tres
espejos, dos colocados cerca del observador y el restante a una larga distancia en relación a los
primeros. La experiencia muestra que a pesar de la diferencia de distancia todos lo espejos resplandecen
con la misma luminosidad. La presenta en los siguientes versos:
Da questa instanza può deliberarte
esperienza, se già mai la provi
ch’esser suoi fonti ai rivi di vostri arti.
Tre specchi prenderai ; e i due rimovi
da te d’un modo, e l’altro più rimosso
tr’ambo li primi li occhi tuoi ritrovi.

Rivolto ad essi fa che doppo il dosso
ti stea un lume che i tre specchi accenda
e torni a te da tutti ripercosso

Versos 94 al 105

De esta objeción pudiera liberarte
la experiencia, si alguna vez lo pruebas.
Que es la fuente en que manan vuestras artes.

Coloca tres espejos; dos que disten
de ti lo mismo, y otro, más lejano
que entre los dos encuentre tu mirada.

Vuelto hacia ellos, has que tras tu espalda
te pongan una luz que los alumbre
y vuelta a ti de todos reflejada.
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Ben che nel quanto tanto non si stenda
la vista più lontana, lì vedrai
come convien ch’igualmente risplenda

Aunque el tamaño de las más distantes
pueda ser más pequeño, notarás
que de la misma forma resplandece.

Es este un experimento que evidentemente ya había sido hecha en el Medioevo y sus orígenes se
encuentran seguramente en la óptica árabe. Cabe señalar además que el uso de dos espejos cercanos
puede estar motivado por los dos órganos visuales que poseemos los humanos; o tal vez por alguna
conveniencia poética en el armado del diseño del poema, pero en rigor basta con un solo espejo
cercano al observador y uno alejado.
El experimento propuesto por Beatriz es totalmente cuantitativo pues siempre que se mide se
compara una magnitud con otra, y eso precisamente es lo que se hace en el experimento, al ver que
lucen iguales en su brillo las imágenes, a pesar de estar a diferentes distancias del ojo del observador.
Por otra parte los instrumentos fotométricos desarrollados a partir del Siglo XVIII utilizan la misma
técnica de comparación visual que plantea Beatriz. Esta medición guarda una estrecha analogía con la
que se realiza cuando se comparan masas buscando el equilibrio con una balanza de brazos iguales.
La experiencia, muy sencilla en su puesta en práctica, es de una gran sutileza conceptual y el
resultado puede resultar extraño, pues sabemos que la intensidad de la luz decrece con el cuadrado de la
distancia y ello parecería indicar que el espejo más alejado debiera verse menos iluminado. Que la
intensidad de la luz decrece con la distancia a la fuente luminosa era por otra parte un hecho bien
conocido en la Edad Media, y también por las generaciones anteriores, aunque no pudiesen expresar
correctamente la idea en forma matemática. La contradicción es mayúscula entre lo que sabemos del
poder de iluminación de una fuente, siempre decreciente con la distancia, y lo que observamos con, por
ejemplo, las casas bañadas por la luz solar y situadas a diferente distancia de nuestros ojos, las cuales, si
están igualmente pintadas, lucen similares.
El experimento de Beatriz ha sido muchas veces comentado, por ejemplo por los autores italianos
que mencionamos en la bibliografía (Guidubaldi, 1972; Nardi, 1967)1. Otra cosa hubiese sido
sorprendente dado la inmensa repercusión de la obra máxima del Dante sobre la cultura occidental. Sin
embargo, la mayoría de los autores se limitan a describir el experimento, pero sin discutir su inscripción
en los conocimientos ópticos de la época. Citamos por ejemplo el erudito artículo de Miller (Miller,
1977).
Si analizamos la situación experimental desde los conceptos y principios de la teoría intromisionista,
la cual juzgaba a la luz como una suerte de flujo proveniente de los cuerpos luminosos que es captado
por el ojo, la experiencia planteada por Beatriz representaba un verdadero desafío, pero que podía
encontrar un esbozo de explicación en los términos teóricos aceptados entonces como veremos más
adelante.
Se necesitaría el desarrollo de la Óptica para que el resultado de la experiencia propuesta por Beatriz
se insertase como un teorema en un cuadro teórico. Pero para ello se necesitó de la noción de imagen y
una comprensión cabal del rol del ojo en la observación. Ello solo vendría por supuesto tras la teoría de
la visión de Kepler. En la terminología actual se dice que el brillo de una superficie luminosa no
depende de la distancia a la que se encuentre respecto al ojo del observador2.
Creemos que cabe consignar, por su estrecha relación con el tema, que el famoso astrónomo inglés
John Herschel, al ir aproximándose en 1833 a Ciudad del Cabo, tuvo ocasión de observar la Luna, en
También se encuentran comentarios interesantes en las dos versiones de la Divina Comedia que figuran, en italiano, en la
bibliografía de este artículo. Hemos consultado otras fuentes de la vasta dantística italiana, pero no hacemos menciones
ulteriores a las dadas para alivio del lector y por no ser relevantes a nuestros limitados propósitos.
2 Una demostración en términos actuales del teorema óptico al que hacemos referencia puede verse, por ejemplo, en la obra de
Chwolson mencionada en la bibliografía (Chwolson, 1907, p. 441).
1
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ese momento en plenilunio, levantándose sobre la Montaña Table, también iluminada por el sol del
atardecer. La Luna aparecía menos brillante que las rocas de la montaña, por lo cual concluyó que las
rocas de la superficie lunar deben ser obscuras por comparación, y por lo tanto de origen volcánico.
Una experiencia similar puede ser hecha en cualquier sitio donde se pueda comparar la Luna llena
naciente con una superficie iluminada por el sol (Minnaert, 1954, p. 80).
Continuando con la parte restante del “Canto II” del Paraíso, ya derrotadas por contrastación
negativa las teorías propuestas, Beatriz presenta la suya: las manchas lunares serían una propiedad
intrínseca a la Luna. Esta explicación es similar a nuestra idea actual que atribuye las manchas (en esa
zona de la superficie lunar el material es basalto en su mayor parte) a la diferencia en su composición
respecto a las otras zonas de la Luna que poseen mayor luminosidad.
La base de la explicación de Beatriz parte de un único principio formal: desde el noveno cielo
descienden efluvios que poco a poco van siendo modificados, pues cada esfera toma de la superior y
entrega a la inferior practicando una selección en ambos procesos. Los planetas se presentarían diversos
a causa de que en su textura se traslucen diferentes inteligencias angélicas que son quienes suministran
el movimiento de las esferas. De esta forma se llega a la cara inferior de la Luna, la que nos enfrenta, en
la cual tienen que estar contenidas las cosas múltiples del mundo infralunar lo cual no es necesario que
se verifique en la cara superior a nosotros invisible (Nardi, 1967, p. 34).
Los versos del Dante nos ofrecen una interesante lección sobre la ciencia natural en esa tardía Edad
Media. Tenemos, como se ha visto, experiencias razonadas, contrastación de teorías, con las
consiguientes falsaciones y refutaciones. También una discusión sobre los alcances de la razón y de los
sentidos y la experiencia como fuente del conocimiento científico. Todos estos elementos nos han
parecido que muestran una visión de la visión epistemológica de aquella época un tanto diferente de las
comunes creencias en la falta de aporte experimental en los tratamientos medievales. La experiencia se
la hace, de esta forma, dependiente solo del sentido común y de lo que nos brinda la Naturaleza. Pero,
se ha visto, que si esta concepción bien se puede aplicar a la observación de los eclipses, creemos que
de ningún modo es posible tal calificación a la experiencia de los espejos traída a colación por Beatriz.
Es ineludible formularse la cuestión de cuáles fueron las posible fuentes a las que el Dante pudo
haber recurrido para su incursión en la óptica. En la Divina comedia son citados Anaxágoras, Euclides,
Avicena y Averroes, todos entre las llamas del Infierno, por supuesto; en el Purgatorio se encuentra
Aristóteles; mientras que Alberto Magno y Tomás de Aquino disfrutan de las comodidades del Paraíso.
Si bien algunos de estos autores trataron temas de Óptica, con verdadera profundidad en algunos casos,
se destaca que no son mencionados los científicos europeos que dieron un gran impulso a esa ciencia
durante el Siglo XIII, no aparecen Roberto Grosseteste, Roger Bacon, John Pecham ni Witello. Pero el
hecho de que no sean mencionados no implica que el Dante no conociese, al menos parcialmente y por
referencia, sus obras. Es bien sabido que, si bien nunca alcanzó un grado académico, su educación fue
muy esmerada. Primeramente en su ciudad natal disfrutó de las enseñanzas del erudito Bruno Latini;
luego se dedicó intensamente a los estudios filosóficos; estudió durante algún tiempo en la Universidad de
Bologna a la cual volvería tras su destierro; es muy posible, como asegura Boccaccio, que haya estado en
París, entre 1307 y 1309, donde asombró por la extensión de sus conocimientos (Boccaccio, 1965, p.
52). No cabe duda, dada la importancia de los temas relacionados con la luz para la cultura medieval,
que debe haber tenido un contacto estrecho con las teorías de sus contemporáneos en este vasto tema.
Las grandes obras ópticas occidentales del siglo XIII. el Opus majus y De multiplicatione specierum de
Roger Bacon, la Perspectiva de Witello, la Perspectiva communis de John Pecham, están todas basadas,
aunque agregando modificaciones, en el libro Kitab al manazir del árabe Ibn al-Haytham, conocido en
Europa como Alhazen, quien desarrolló su obra en El Cairo, donde falleció hacia la mitad del Siglo XI.
El Kitab al manazir fue traducido al latín antes de la segunda mitad del Siglo XIII; pasó a ser
conocido con el título De aspectibus o Perspectiva. En lo que se refiere a la visión las ideas de Alhazen
pueden ser sintetizadas como lo haremos en el siguiente párrafo.
En la concepción de Alhazen cada punto del objeto luminoso emite rayos en todas las direcciones;
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al conjunto de esos rayos que impacta sobre la superficie externa del ojo se lo denomina cono visual. Se
comprende de esta forma que entonces penetrarían en el ojo multitud de rayos provenientes de todos
los puntos del objeto visible, lo cual causaría una gran dificultad para formar su imagen. Alhazen supera
este obstáculo imponiendo que solo los rayos que incidieran perpendicularmente sobre la cornea, y no
ser refractados por lo tanto, pudiesen entrar al ojo; los restantes rayos, perderían su importancia al verse
debilitados por la refracción que sufren. De esta forma se establece una correspondencia biunívoca
entre puntos del objeto y puntos sobre la córnea.
Los rayos provenientes del objeto irían de esta forma a coincidir en el centro del ojo; si allí
terminaran su recorrido sería muy difícil formar un modelo ocular que tuviese por consecuencia que se
pudiesen diferenciar los diferentes puntos del objeto. Alhazen, y lo ópticos que siguieron su escuela de
pensamiento, se encuentran allí con un dilema, pues si permiten a los rayos seguir su curso, como luego,
recién seis siglos después, haría Kepler, los rayos impactarían sobre la retina y la imagen del objeto
aparecería invertida. Alhazen resuelve la situación imponiendo que los rayos al superar la cara posterior
del cristalino, en una unión de las leyes de la óptica y las propias al órgano sensorial, cambien su curso y
vayan directamente a impactar sobre el nervio óptico. Allí arribados son captados en sus formas
intrínsecas y toda esta información es llevada al cerebro. Todo esto es bien conocido y puede verse en
numerosos textos de diferentes niveles (Lindberg, 1976, pp. 58 y sig; Solís, 2005, pp. 253-258; Pla, 1949,
pp. 75-86).
Con el procedimiento indicado se logra además que exista una correspondencia fija entre puntos de
la cara posterior del cristalino y puntos en el nervio óptico (Lindberg, 1976, p. 81). Este hecho tiene
especial importancia para estudiar si la teoría de Alhazen puede dar alguna suerte de explicación al
experimento de Beatriz. Creemos que tal cosa es posible. Todos los conos visuales tienen su vértice, al
cual no arriban todos los rayos salvo el que pasa por el centro de la pupila, como ya se ha señalado. Si
consideramos un mismo objeto, igualmente iluminado, colocado a diferentes distancias del ojo, los
correspondientes conos interceptarán partes mayores o menores del cristalino, lo cual se reflejara en
diferentes zonas, más o menos amplias, del nervio óptico. Como el lector comprenderá la explicación se
va aproximando a la que damos actualmente considerando la retina como el órgano receptor. Hoy en
día nos referimos a imágenes sobre la retina; con la teoría de Alhazen podemos hablar, siendo un poco
anacrónicos, de imágenes sobre el nervio óptico. Cuando se pretendiese explicar el experimento de
Beatriz bastaría incorporar además una disminución conveniente de la intensidad de la luz proveniente
del objeto en función de la distancia recorrida. El hecho fundamental de tener una imagen, en alguna
zona del ojo, que cambia de dimensiones según que el objeto esté cercano o lejano, lo cual es
fundamental para intentar dar una explicación al experimento, está salvado tanto en la teoría de Kepler,
la que aceptamos hoy en día, como en la teoría precursora de Alhazen.
Se ha intentado dar una explicación teórica, basado en la teoría de la visión de Alhazen, del
experimento de los tres espejos planteado por Beatriz en el “Canto II” del Paraíso del Dante. No
pretendemos decir con lo escrito que tal explicación haya sido dada en la Edad Media tardía. Sobre este
asunto no estamos en condiciones de dar una respuesta basada en documentos pues no hemos
encontrado un tratamiento del problema en los textos que hemos consultado. Eso si, dado que el
experimento figura en la obra del Dante, conjeturamos que debe haber sido conocido de los ópticos del
Siglo XIII, quienes es posible hayan tenido alguna perplejidad sobre sus posibles explicaciones teóricas
y muy posiblemente hayan esbozado alguna. Por último quisiéramos agregar que debido a su inclusión
en la obra maestra del florentino el experimento debe haber tenido sin dudas una amplia difusión,
como por ejemplo lo muestra la bella miniatura de Giovanni di Paolo, del Siglo XV, donde pueden
verse una descripción pictórica de la experiencia3.
3

El original se encuentra en Londres, British Museum, Ms. Yates Thompson 36, f. 132r. Ha sido magníficamente reproducido
en Alighieri, 1965, Tomo V, p. 33.
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NOTA

Al término de la presentación de esta comunicación en el V Encuentro de Filosofía e Historia de la
Ciencia, organizado por la AFHIC en Florianópolis, el Profesor Michel Paty tuvo la amabilidad de
señalarme que varios textos de Alhazen venían recientemente de ser traducidos al francés en una tesis
presentada en la Universidad de Paris. Posteriormente, gracias a la ayuda del Profesor Michel Blay, pude
conseguir un ejemplar de dicha tesis cuyo autor es Hossein Masoumi Hamedani. No es posible en esta
nota hacer mención del enorme campo de interpretaciones nuevas que esta tesis brinda a los estudiosos
de la historia de la óptica medieval, tanto por el valor de utilidad de las traducciones para quienes no
pueden leer en lengua árabe, como por las reflexiones agudas y prolijas del autor de la tesis. Trataremos
de comentar brevemente los textos de Alhazen sobre las manchas lunares que llevan los siguientes
títulos: Sobre la luz de la Luna, Sobre la mancha que aparece sobre la cara de la Luna y Sobre los
estados de las estrellas y la mancha de la Luna (Hamedami, 2006).
En estos textos Alhazen se manifiesta como el gran científico que es y que alcanzaría tan gran fama.
Plantea las posibles hipótesis que podrían rendir explicaciones del fenómeno que se observa a simple
vista sobre la superficie lunar; luego procede a refutarlas una a una, mencionando las situaciones
observacionales que contradicen las hipótesis. En estos escritos no hay uso alguno del dogma, solo el
autor se manifiesta, al principio, en el título, como un fiel creyente que escribe “en el nombre de Dios
clemente y misericordioso”, o también exclamando “que Dios tenga piedad de mi”; despidiéndose con
una invocación a Muhammad. Pero el resto del discurso no apela nunca a la intervención divina para
dar las explicaciones teóricas.
Alhazen señala que la luz de la Luna es producto de la incidencia sobre ella de la luz solar, un hecho
por supuesto conocido desde mucho antes. Pero la superficie lunar no se comporta en su concepción
como si fuese un espejo, sino que emite en todas las direcciones, como “luz secundaria”, la luz recibida
del Sol. Creemos que esta es una verdadera novedad teórica; el propio Alhazen había sostenido que la
Luna se comportaba como un espejo en su obra anterior Kitab al manazir. Su cambio de idea se motiva
en un completo estudio observacional de la superficie de la Luna, tanto como era posible sin
telescopios, y en estudios geométricos sobre los que solo podemos en esta ocasión, limitados por el
espacio y el objetivo inicial de nuestro trabajo que fue el de discutir la experiencia propuesta por
Beatriz, contentarnos con remitir al lector a la tesis de referencia.
Luego de haber falsificado, séanos permitido usar el término de los lógicos del siglo XIII, las
diferentes hipótesis, Alhazen presenta su propias ideas. Primeramente expresa, en el segundo de los
textos traducidos por Masoumi, que la mancha está en el mismo cuerpo de la Luna, que todas las partes
de la Luna no están en el mismo estado y que el sitio donde hay manchas tiene una verdadera diferencia
con el resto del cuerpo de la Luna que le impide recibir la luz de una manera total, Se detiene finalmente
a discutir la causa de lo que llama “debilidad receptora de la luz en el sitio donde está la mancha”,
estableciendo que hay una diferencia entre las partes de la superficie lunar, “sea en su substancia, sea en
su opacidad”. Esta aseveración creemos podría ser aceptada por Beatriz, pero ella agregaría
seguramente que es la manifestación de lo divino. O para decirlo con el último verso del poema
dantesco, todo lo que ocurre en los cielos es el resultado de l’amor che move il sole e l’altre stelle.
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Realismos modais e mundos impossíveis
Cezar Augusto Mortari *

1

INTRODUÇÃO

O atrativo inegável da admissão da existência de mundos possíveis são as aplicações que tais
entidades encontram: além de fornecer semânticas para lógicas modais, são úteis na análise de várias
noções importantes, como as de conteúdo proposicional, propriedades, superveniência e enunciados
contrafactuais, para citar apenas alguns exemplos. Contudo, tais análises têm limites. Se, como é
costumeiro, caracterizamos proposições como conjuntos de mundos possíveis, somos levados a pensar
que existe apenas uma proposição necessariamente verdadeira (o conjunto de todos os mundos) e
apenas uma proposição impossível (o conjunto vazio), e não temos como distinguir, digamos, entre as
proposições expressas por “Maria efetou a quadratura do círculo”, “João encontrou um contra-exemplo
para o Último Teorema de Fermat” e “1 = 0”. De modo análogo, se caracterizamos uma propriedade
como um subconjunto do universo de todos os indivíduos possíveis, não temos como distinguir
propriedades necessariamente coextensivas (tais como “trilateralidade” e “triangularidade”). Finalmente,
a análise de enunciados condicionais com antecedente impossível (enunciados “contralógicos” ou
“contrametafísicos”) parece fracassar.
Aparentemente, tais dificuldades poderiam ser resolvidas recorrendo-se a mundos impossíveis.
Podemos distinguir proposições necessariamente falsas postulando a existência de um mundo
impossível em que o Último Teorema de Fermat tem um contra-exemplo, mas onde não é o caso que 1
= 0, e outro em que as coisas se dão de modo inverso; podemos distinguir triangularidade de
trilateralidade se houver mundos onde há triângulos que não têm três lados, e assim por diante. Hoje
em dia, a noção de mundos impossíveis encontra um número cada vez maior de aplicações; assim,
parece que uma teoria de mundos possíveis precisaria ser ampliada para incluir também mundos
impossíveis. Lycan (1994, p. 39) chega a afirmar: “excluir mundos impossíveis é, por si mesmo, uma
grave deficiência, pois a semântica precisa de mundos impossíveis”.
Contudo, mundos impossíveis são controversos, e o fato de uma teoria postular sua existência já
poderia ser considerado uma razão para rejeitá-la. Isso é o que está por trás de alguns argumentos que
procuram mostrar que, se estamos justificados em aceitar certa teoria T sobre mundos possíveis, então
estamos igualmente justificados em aceitar uma extensão de T que inclua mundos impossíveis. Dado,
porém, que os últimos não existem, obtemos assim uma redução ao absurdo de T. Por exemplo, Naylor
(1986) e, mais detalhadamente, Yagisawa (1988) argumentam de tal maneira com respeito ao realismo
modal genuíno de David Lewis; Vander Laan (1997) utiliza a mesma estratégia com relação a um
realismo modal atualista à maneira de Alvin Plantinga. Tanto Yagisawa quanto Vander Laan (mas não
Naylor) apresentam uma conclusão condicional, deixando em aberto se o argumento estabelece que
temos boas razões para aceitar a existência também de mundos impossíveis, ou se ele consiste em uma
redução ao absurdo de uma posição realista modal.
Neste artigo, considero, num primeiro momento, os argumentos apresentados por Yagisawa para
estender o realismo genuíno de Lewis. Num segundo momento, considero os argumentos similares
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apresentados por Vander Laan com relação ao atualismo de Plantinga. A conclusão, em ambos os
casos, é que o realista modal não está obrigado a aceitar também mundos impossíveis – os custos de tal
admissão excedem em muito os ganhos teóricos que se poderia ter. Contudo, isso pode ser um defeito
da posição realista, já que a semântica parece exigir mundos impossíveis.

2

O QUE SÃO MUNDOS IMPOSSÍVEIS?

Antes de iniciar a discussão, contudo, é preciso esclarecer a própria noção de um mundo impossível.
Ao falar-se de mundos impossíveis, com freqüência vem à mente o caso paradigmático de um mundo
em que tanto uma proposição p quanto sua negação ¬p são verdadeiras – um mundo inconsistente;
impossível porque viola o princípio de não-contradição. Em outras palavras, trata-se de uma
impossibilidade lógica. É óbvio que há outros tipos de impossibilidade: um mundo em que um objeto se
desloca a uma velocidade superior à da luz é um mundo fisicamente impossível, de acordo com a física
contemporânea. Nesse caso, porém, temos apenas uma impossibilidade relativa: tal mundo é impossível
somente com relação a outros mundos (por exemplo, o nosso), embora seja possível de um ponto de
vista absoluto.
De um ponto de vista lógico, um mundo é impossível não somente se nele vale alguma proposição
logicamente falsa, mas também se alguma tese lógica deixa nele de valer. Um mundo consistente, mas
no qual falha o princípio do terceiro excluído é, de uma perspectiva clássica, igualmente impossível.
Assim, se o que está em questão são possibilidade e impossibilidade lógicas, o mais correto é dizer que
um mundo é impossível, de acordo com certa lógica L, se nele valem coisas que não valem em nenhum
dos modelos de L, ou deixam de valer coisas que valem em todos os modelos de L. Note-se que isso
não precisa envolver lógicas heterodoxas: mesmo a questão de o que seja exatamente a lógica clássica
aponta para diferentes noções de impossibilidade. Devemos incluir nela o cálculo de predicados de
segunda ordem? Ou possibilidade e necessidade lógicas dizem respeito apenas à lógica de primeira
ordem – ou, quem sabe, apenas ao cálculo proposicional?
Isso, no entanto, parece relativizar outra vez o sentido de impossibilidade. Se o conjunto de mundos
fisicamente possíveis (de acordo com uma física F) é apenas um subconjunto dos mundos possíveis em
geral, não seria o caso de dizer que mundos logicamente possíveis (de acordo com uma lógica L) são
um subconjunto dos mundos absolutamente possíveis? A lógica, nesse caso, seria um tipo mais geral de
física, por assim dizer, e poderíamos até correr o risco de não haver mundos impossíveis, pois cada
mundo seria possível em relação a alguma “lógica”, por mais bizarra que fosse.
Por outro lado, é preciso mencionar a opinião contrária de que a possibilidade lógica é um conceito
por demais permissivo: nem tudo o que é logicamente possível é realmente possível. Um exemplo típico
envolve proposições “analíticas”: não há mundo algum em que exista um galo fêmea, um solteiro
casado ou uma onça-pintada que não seja uma canguçu – embora existam modelos para a lógica clássica
de primeira ordem nos quais a interseção das extensões dos predicados “galo” e “fêmea”, ou “onçapintada” e “canguçu”, não é vazia. A sugestão, nesse caso, é a de que ao falar de mundos impossíveis
queremos dizer com isso mundos absolutamente, ou metafisicamente, impossíveis, não importando se isso
corresponde ou não à noção de impossibilidade de determinada lógica L. É verdade que a opinião usual
é de que a necessidade lógica é a mais restritiva de todas, e a possibilidade lógica a mais permissiva, mas
tal opinião é discutível.
Creio estar claro que “necessidade lógica” e “verdade em todos os mundos possíveis” sejam
conceitos diferentes, mas não pretendo prosseguir aqui investigando essa questão, o que seria assunto
para outro artigo. Como o objetivo é examinar argumentos com respeito a duas teorias particulares
sobre mundos possíveis (o realismo de Lewis e o atualismo de Plantinga), adotarei a posição de que os
mundos impossíveis de que se trata são aqueles considerados impossíveis pela teoria em questão. Em qualquer
delas, mundos inconsistentes são impossíveis, e isso é suficiente para os propósitos deste artigo.
110

ARGUMENTOS EM FAVOR DE MUNDOS POSSÍVEIS

3

Como dito, considerarei extensões impossibilistas de duas teorias de mundos possíveis: uma
proposta por T. Yagisawa (1988), e outra por D. Vander Laan (1997). Em ambos os casos, a
argumentação é de que, se a teoria original tem boas razões para aceitar mundos possíveis, deveria
aceitar também mundos impossíveis.
Os argumentos apresentados são análogos àqueles de Lewis em favor da existência de mundos
possíveis. Basicamente, há dois argumentos: o argumento da paráfrase (ou dos modos) e o argumento da
utilidade. Apresento brevemente cada um deles.

3.1

O argumento da paráfrase

Em uma muito citada passagem de Counterfactuals, Lewis argumenta da seguinte maneira:

É uma verdade incontroversa que as coisas poderiam ser diferentes do que são. Acredito, e você também,
que as coisas poderiam ter sido diferentes de incontáveis modos. Mas o que significa isso? A linguagem
ordinária permite a paráfrase: há muitos modos como as coisas poderiam ter sido, além do modo como
realmente são. A julgar pela aparência, esta sentença é uma quantificação existencial. Ela diz que existem
muitas entidades de certa espécie, a saber, “modos como as coisas poderiam ter sido”. Acredito que as
coisas poderiam ter sido diferentes de incontáveis modos; acredito em paráfrases permissíveis daquilo em
que acredito; tomando a paráfrase em seu valor nominal, acredito, portanto, na existência de entidades que
poderiam ser chamadas “modos como as coisas poderiam ter sido”. Prefiro denominá-las “mundos
possíveis”. (Lewis, 1974, p. 84)

O argumento paralelo em favor de mundos impossíveis (Naylor, 1986; Yagisawa, 1988)
simplesmente adapta o anterior: as coisas não poderiam ter sido desse ou daquele modo, há modos como
as coisas não poderiam ter sido, tome-se a paráfrase em seu valor nominal e temos mundos impossíveis.
É preciso notar que o argumento de Lewis, admitindo-se que estabeleça a existência de “modos
como as coisas poderiam ter sido”, não estabelece o que sejam tais entidades. Lewis usa esse argumento
a favor a existência de mundos genuínos, aglomerados espaço-temporais como nosso mundo real, mas
completamente isolados dele. Outros autores (por exemplo, Vander Laan) discordam, sustentando que
o argumento deve ser usado para estabelecer a existência de entidades abstratas, como propriedades ou
certos tipos de estados de coisas.
Não é o caso aqui de discutir as muitas críticas que o argumento sofreu (para um exemplo, Richards,
1975). O ponto a considerar é: admitindo-se que o argumento possa ser usado para justificar a
existência de mundos possíveis, pode também ser usado para justificar a existência de mundos
impossíveis?
Apresentado apenas dessa maneira (e é o que faz Naylor), porém, um argumento a favor de mundos
impossíveis é uma caricatura do argumento original. Logo em seguida à passagem citada, Lewis
acrescenta que não considera um princípio inviolável tomar em seu valor nominal quantificações
existenciais aparentes da linguagem ordinária. Mas pode-se fazê-lo, exceto se (a) isso sabidamente leva a
problemas e (b) as alternativas não levam (Lewis, 1974, p. 84). Assim, o que o proponente de uma
expansão da teoria por meio do acréscimo de mundos impossíveis teria que mostrar é que tal expansão
é no mínimo inócua, e não há alternativa melhor. Isso fica de acordo com o segundo tipo de argumento
apresentado por Lewis, que considero a seguir.

3.2

O argumento da utilidade

O segundo argumento pode ser resumido na seguinte citação: “Por que acreditar em uma
pluralidade de mundos? – Porque a hipótese é útil, e isso é uma razão para acreditar que seja
verdadeira” (Lewis, 1986, p. 3).
Ou seja, os benefícios em termos de unidade e economia da teoria (a teoria total, o conjunto de tudo
o que cremos ser verdadeiro) podem fazer valer a pena aceitar uma ontologia controversa. Esse
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argumento pode ser considerado uma elaboração das ressalvas (a) e (b) do argumento anterior; de fato,
a estratégia de Lewis (no livro de 1986) é dupla: mostrar os benefícios trazidos pelo realismo modal, e
considerar os problemas com que se depara qualquer teoria alternativa.
É claro que esse argumento também foi criticado (por exemplo, Chihara, 1998). De qualquer forma,
o cerne da argumentação, tanto de Yagisawa quanto de Vander Laan, é que, se admitirmos que os
argumentos nos dão boas razões para aceitar mundos possíveis, então fazem o mesmo no que concerne
a mundos impossíveis. E a posição resultante é de ou aceitar os mundos impossíveis, ou rejeitar
mundos possíveis.
Uma apreciação dos argumentos, portanto, deve girar em torno do lucro teórico líquido, por assim
dizer, da aceitação também de mundos impossíveis. Trazem eles mais benefícios e não criam mais
problemas que apenas mundos possíveis?
UM REALISMO GENUÍNO IMPOSSIBILISTA

4

Começarei por considerar a extensão feita por Yagisawa do realismo genuíno de Lewis (daqui em
diante, RG) a um realismo genuíno impossibilista (RGI) que postula a existência tanto de mundos
possíveis quanto impossíveis. Segundo Yagisawa (1988, pp.176-7), o RG tem as seguintes vantagens:
(i) análises sistemáticas e unificadas: uma única ontologia abrangente;
(ii) plausibilidade da análise: as análises funcionam melhor que alternativas rivais;
(iii) extensionalismo modal: as análises são puramente extensionais; não se recorre a entidades
intensionais, como propriedades e proposições.
A tese de Yagiswa é de que a admissão de impossibilia oferece análises ainda melhores, enquanto
permanece extensionalista. Para cada virtude do RG, o RGI tem um desempenho melhor.
Sistematicidade e unidade da análise é algo inerente, segundo Yagisawa, e concentra sua argumentação
em (ii) e (iii).
Seu argumento básico é o da paráfrase, complementado com a exposição das vantagens adicionais
do RGI sobre o RG. Como exemplos dessas vantagens, Yagisawa menciona o tratamento adequado das
“geometrias alternativas” do espaço lógico (o mundo w poderia ter sido inacessível a w′, embora não
seja; poderia ter havido mais mundos possíveis do que há; fatos lógicos, como o princípio do terceiro
excluído, poderiam não ser o caso); análise adequada de enunciados contralógicos, ou contrametafísicos
(ou seja, com antecedentes impossíveis) e de propriedades e proposições hiperintensionais (pode-se
diferenciar propriedades necessariamente coextensivas, ou uma proposição necessária/impossível de
outra).
O RGI, segundo Yagisawa, dá conta de tudo isso. Contudo, uma apreciação do RGI precisa
examinar se ele cumpre o que promete, ou seja, se traz esses benefícios sem maiores custos1.
Os argumentos de Yagisawa são apreciados por J. Divers (2002, cap. 5). Divers aponta duas
exigências que o RGI precisa satisfazer para ter sucesso como alternativa melhor ao RG:
(i) que haja uma maneira não-modal de garantir a existência de mundos impossíveis suficientes para
servir de fundamento ontológico para toda impossibilidade;
(ii) que haja uma maneira não-modal de distinguir mundos possíveis de mundos impossíveis.
Argumentarei que o proponente do RGI não tem como satisfazer esses requisitos2.
A razão para a primeira exigência é óbvia: é preciso distinguir entre todas as impossibilidades. Para
ilustrar isso, consideremos o caso de objetos hiperintensionais. Dadas duas proposições impossíveis
1

2

Por razões de espaço, não poderei discutir aqui a questão de se o RGI de fato traz os benefícios anunciados, limitando-me a
mencionar que o próprio Yagisawa reconhece haver problemas em sua teoria de propriedades: pode-se de fato distinguir
entre quaisquer duas propriedades, mas com o resultado de que qualquer propriedade P é diferente de si mesma! (ver
Yagisawa, 1988, p. 195.) As soluções indicadas a esse problema não são convincentes.
Divers segue indicando que, mesmo que o RGI satisfaça tais requisitos, pode não ser uma alternativa melhor ao RG; por
exemplo, as condições de verdade para “é possível que p” e “é impossível que p” seriam menos perspícuas que no RG.
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quaisquer, p e q, podemos imaginar que um agente epistêmico acredite em uma delas, mas não na outra.
Assim, precisamos de um mundo impossível em que p seja o caso, mas não q, e vice-versa.
Analogamente, para cada “lei lógica”, é preciso um mundo impossível onde ela não seja o caso, e assim
por diante. Logo, há que haver mundos para servir de fundamento a toda e qualquer impossibilidade.
O requisito (i) de Divers lembra os problemas encontrados por Lewis para garantir a plenitude do
espaço lógico, ou seja, para garantir a existência de um número de mundos suficiente para servir de
fundamento a toda possibilidade. A solução de Lewis recorre a um princípio de recombinação, apresentado
da seguinte maneira:
[…] um mundo copia uma classe de indivíduos possíveis, talvez de vários mundos diferentes, se e somente
se ele contém duplicatas, que não se sobrepõe, de cada indivíduo nessa classe. O princípio de
recombinação [...] diz que, dada uma classe de indivíduos possíveis, há um mundo que copia essa classe [...]
desde que o tamanho e forma do espaço-tempo o permitam. (Lewis, 1986, p. 101, ênfase no original)

Aparentemente, o mesmo recurso poderia ser usado pelo RGI: dada uma classe que contenha pelo
menos um indivíduo impossível (porque um mundo impossível também pode conter indivíduos
possíveis), há um mundo impossível que copia essa classe, desde que o tamanho e forma do espaçotempo o permitam. Com efeito, poderíamos adotar versões do princípio de recombinação para mundos
possíveis e para impossíveis, distinguindo entre as duas da seguinte forma:
Dada uma classe de indivíduos possíveis, há um mundo possível que copia essa classe, e dada uma classe de
indivíduos que contenha pelo menos um indivíduo impossível, há um mundo impossível que copia essa
classe – em ambos os casos, desde que o tamanho e forma do espaço-tempo o permitam.

Cumpre notar que o princípio de recombinação não é isento de controvérsias, mas o RGI não
estaria em pior situação ao utilizá-lo. Parece, assim, que o RGI teria como satisfazer o requisito (i) de
Divers – mas somente sob a hipótese de que possamos distinguir, de maneira não-modal, um indivíduo
possível de um impossível. Isso, porém, já que mundos também são indivíduos, é apenas uma
formulação mais geral do requisito (ii).
Penso, no entanto, que não há como satisfazer (ii). Um princípio modal fundamental é p → ◊p;
assim, o que quer que exista é, no sentido mais amplo da palavra, possível. Talvez não fisicamente
possível, talvez não logicamente possível (para alguma lógica L), mas absolutamente possível. De certa
forma, então, todo invidíduo existente é possível. Tomemos o caso paradigmático de um objeto
contraditório, como um tetraedro esférico completamente incolor e vermelho. Seja lá o que forem os
mundos impossíveis, para continuar a ser chamados “mundos” eles devem ser unidades espaçotemporais como o mundo real. Se algum mundo contém como parte um objeto contraditório, a
conclusão a tirar disso é que tal mundo não é impossível, mas possível – nosso domínio do possível
acaba de ser expandido; contradições verdadeiras são possíveis afinal.
Note-se que uma aparente saída para que o RGI evite esse problema – acrescentar conjuntos de,
digamos, estados de coisas inconsistentes, ou conjuntos, de alguma forma defeituosos, de proposições
ou sentenças, e chamar tais coisas de mundos impossíveis – não é exeqüível. Haveria, nesse caso, uma
maneira de distinguir mundos possíveis de impossíveis: os primeiros seriam certos indivíduos espaçotemporais; os segundos, certos tipos de conjunto. Mas tal procedimento ou envolve um recurso a
entidades intensionais (com a conseqüente perda do extensionalismo e, assim, de uma das virtudes do
RG), ou também estaria ao alcance do RG – e também nesse caso desaparece a vantagem do RGI, pois
poderíamos resolver problemas como hiperintensionalidade no RG sem precisar postular mundos
“concretos” impossíveis. Cumpre lembrar que os argumentos para a expansão do RG ao RGI
estabelecem a existência de um mesmo tipo de entidade – mundos, dos quais uns são possíveis, outros
não. Ao falar de “modos como as coisas não poderiam ter sido”, ou já estamos pressupondo uma
distinção modal entre o que é possível e o que não é, ou os modos/mundos têm uma mesma natureza
(espaço-tempos), e a questão da distinção é recolocada.
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Voltemos aos mundos com indivíduos contraditórios. Lewis tem um argumento contra tais mundos
(Lewis, 1986, p. 7n), pois tornariam contraditório o mundo real, e “você não pode dizer a verdade ao
contradizer-se”. Vander Laan concorda, dizendo que “uma contradição verdadeira no mundo real é
uma redução ao absurdo da teoria concretista” (Vander Laan, 1997, p. 606). Aceito o argumento de
Lewis, mas não vejo, contudo, que isso seja um problema. Mais uma vez, se há, em algum lugar do
espaço lógico, uma contradição verdadeira, então é possível haver contradições verdadeiras, ponto. Isso
não torna mundo algum impossível – apenas mostra que estávamos enganados quanto ao que
acreditávamos ser impossível.
O verdadeiro problema advém da tentativa de satisfazer o requisito (i): de que haja mundos
impossíveis para todas as impossibilidades. Obviamente, não é possível que todas as proposições
(inclusive todas as proposições sobre nosso mundo real) sejam verdadeiras. Logo, se (i) vale, há um
mundo impossível em que todas as proposições (e todas sobre o mundo real) são verdadeiras. Mas se
são todas verdadeiras, tudo vale no mundo real: o mundo real é trivial. E o mesmo é qualquer outro
mundo. Mas o mundo real, ainda que possa conter contradições verdadeiras, não é trivial. Logo, não há
como satisfazer o requisito (i), e o RGI não tem as vantagens que diz ter em relação ao RG.
Em conclusão, não há como estender RG com mundos impossíveis concretos, pois isso implica a
trivialização da teoria.. Quaisquer que sejam os benefícios que o RGI possa trazer, o RG continua a ser
uma alternativa melhor; assim, um proponente do RG não está comprometido a aceitar também
mundos impossíveis – mais ainda, nem mesmo pode fazê-lo, sob pena de trivializar os mundos e a
própria teoria.
Isso, contudo, pode estar sendo uma vitória pirrônica, já que, se autores como Lycan (1994) estão
certos, a semântica precisa de mundos impossíveis. O caminho via mundos impossíveis concretos está
fechado ao RG – resta saber se há alguma outra solução que preserve o reducionismo modal que é uma
das virtudes da teoria.

5

UM REALISMO ATUALISTA IMPOSSIBILISTA

Como Yagisawa, Vander Laan (1997) argumenta condicionalmente em favor de uma teoria de
mundos impossíveis, mas estendendo um realismo modal atualista à maneira de Plantinga. Segundo
esse tipo de teoria, mundos possíveis não são objetos “concretos” como o mundo real que habitamos,
mas entidades abstratas, estados de coisas maximais possíveis.
Os argumentos apresentados por Vander Laan para um realismo atualista impossibilista (RAI) são
os mesmos, o da paráfrase e o da utilidade, embora ele considere o argumento da utilidade menos
convincente, pois “não está claro que matemáticos acreditem em conjuntos por causa dos resultados
impressionantes da teoria de conjuntos” (Vander Laan, 1997, p. 598). Vander Laan não pretende, com
isso, desacreditar o argumento da utilidade, mas tenta mostrar que, se vale para a aceitação de mundos
possíveis, também vale para mundos impossíveis – e uma teoria de mundos impossíveis tem maior
utilidade explicativa. O argumento da paráfrase, por outro lado, é correto, desde que, respeitando as
restrições de Lewis, o RAI não leve a problemas. De qualquer modo, diz Vander Laan, mundos
impossíveis não são tão estranhos, pois há uma conhecida correspondência entre estados de coisas e
proposições. Admitimos a existência tanto de proposições necessariamente falsas quanto dos
correspondentes estados de coisas impossíveis. Por que não admitir um estado de coisas impossível e
maximal, um mundo impossível, portanto?
Vander Laan apresenta a seguinte definição de mundo (Vander Laan, 1997, p. 603):
Ⴠ
Ⴠ
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Ⴠ

uma classe de proposições é maximal sse para toda p, ou p ou ¬p (ou talvez ambas) pertencem
à classe;
um estado de coisas é maximal sse a classe de proposições nele verdadeira é maximal;
w é um mundo sse w é um estado de coisas maximal.

Estados de coisas devem ser individualizados de acordo com o que é verdadeiro neles, de acordo
com seu conteúdo proposicional; assim, estados de coisas são individualizados pela classe das
proposições nele verdadeiras.
Um dos primeiros problemas do RAI, reconhecido pelo próprio Vander Laan, é que é preciso
recusar a análise de Plantinga de “verdade em um estado de coisas”, segundo a qual uma proposição p é
verdadeira em um estado de coisas s sse s acarreta p, ou seja: se s fosse atualizado, p seria verdadeira. A
conseqüência dessa definição é que haveria apenas um estado de coisas impossível, o que é inaceitável,
já que uma teoria de mundos impossíveis, como já vimos, precisa distinguir entre as várias
impossibilidades para que seja útil. Assim, o RAI de Vander Laan precisa de uma noção primitiva a
mais do que o RA de Plantinga, tendo que contentar-se com uma análise parcial: que s acarreta p é
condição necessária para que p seja verdadeira em s, ainda que não suficiente. Ou seja, nem toda
proposição acarretada por um estado de coisas é verdadeira nele. O que garante, contudo, que alguma
seja? Essa questão fica sem resposta.
É preciso notar que as exigências que Divers faz ao RGI não são aplicáveis ao RAI. São aplicáveis
ao RGI porque pretende-se lá fazer uma análise redutiva das modalidades; isso, porém, não é o caso na
teoria de Plantinga e nem na de Vander Laan. Possibilidade é, assumidamente, uma noção primitiva;
assim, alguns mundos são possíveis e outros não, ponto. Se isso é um defeito do RAI, também o é do
RA, como bem aponta Vander Laan, lembrando que o objetivo é demonstrar um condicional: se faz
sentido admitir mundos possíveis, então também mundos impossíveis.
Por razões de espaço, preciso limitar-me a discutir brevemente apenas um outro problema com o
RAI, já levantado por Yagisawa no que toca ao RGI: ao distinguir propriedades necessariamente
coextensivas, chega-se à conclusão de que toda propriedade é distinta de si mesma.
Vander Laan (1997, p. 609) considera que (1) o problema de Yagisawa é uma objeção contra uma
teoria de propriedades no contexto de mundos impossíveis, não contra a própria noção de mundos
impossíveis (com o que concordo – mas isso tiraria uma das utilidades da teoria); (2) não é parte do
programa atualista promover explicação extensional de propriedades. Porém, poderia uma objeção
similar ser dirigida contra teorias atualistas de propriedades?
Vander Laan pensa que não, considerando que vale a seguinte condição de identidade para duas
propriedades P e Q (Vander Laan, 1997, p. 610):
(CI)

para todo mundo w (possível ou impossível), uma entidade x tem P em w sse x tem Q em
w.

Para o atualista, x tem P em w sse a proposição “x tem P” é verdadeira em w.

Segundo Vander Lann, mesmo sendo P e Q uma mesma propriedade, e havendo mundos
impossíveis em que um indivíduo x tem P e não tem Q, podemos concluir que P e Q são a mesma
propriedade. Concordo com isso – mas parece-me, contudo, que também estamos autorizados a
concluir que “x tem P” e “x tem Q” são, e não são, a mesma proposição, e que P e Q são, e não são, a
mesma propriedade. O que faria do mundo real um mundo contraditório.
Consideremos o seguinte:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Suponhamos que P = Q.
Em algum mundo impossível i, x tem P e x não tem Q (pois é impossível ter P e não ter Q).
A proposição “x tem P” é verdadeira em i (de 2).
A proposição “x não tem Q” é verdadeira em i (de 2).
A proposição “x não tem P” é falsa em i (de 3).
A proposição “x tem Q” é falsa em i (de 4).

Disso se segue a negação de (CI), pois obtemos:

(7) Existe um mundo i tal que não é o caso que: x tem P em i sse x tem Q em i.
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De onde se conclui que P ≠ Q – mesmo quando P e Q são a mesma propriedade. Segundo Vander
Laan, (CI) continua valendo, pois, como P = Q, em i, x tem P e tem Q. Sem dúvida: mas obtemos
também a negação de (CI), o que caracteriza uma inconsistência na teoria.
Para apenas mencionar um último problema, Chihara (1998) demonstrou que o RA de Plantinga é
inconsistente – o mesmo tipo de argumento pode ser aplicado ao RAI. Em suma, portanto, os
benefícios do RAI em relação ao RA são duvidosos, e os custos, maiores. Não temos, portanto, razões
para aceitar a existência de mundos impossíveis.

6

CONCLUSÃO

A conclusão geral a que se chega é que nenhuma das extensões propostas, nem o RGI nem o RAI,
tem menos problemas do que a teoria original, e os benefícios apontados em termos de maior poder
explicativo são duvidosos. No caso de RGI, não há realmente como acrescentar mundos impossíveis
“concretos”. O RAI parece ter maior poder explicativo, mas à custa de mais primitivos, e é igualmente
inconsistente. Assim, os proponentes das teorias originais não são obrigados a admitir mundos
impossíveis – os argumentos condicionais falham. Contudo, como mencionado, isso traz uma outra
dificuldade, já que precisamos de mundos impossíveis por razões semânticas.
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As atmosferas elétricas de Benjamin Franklin e as interações elétricas no
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1

INTRODUÇÃO

A eletricidade tornou-se um fenômeno muito popular a partir da década de 1740, com um grande
número de seções públicas para entreter grandes audiências com demonstrações experimentais. Na
metade do século XVIII, o estudo dos fenômenos elétricos era um dos ramos principais da física
experimental. O estudo intensivo – e as demonstrações públicas – de descargas elétricas, choques e
outros efeitos tornou-se possível graças à invenção e aperfeiçoamento de grandes máquinas elétricas e
também pela recém inventada “garrafa de Leyden”. Novos experimentos foram sendo desenvolvidos,
preenchendo dezenas de livros publicados sobre o assunto na época. Apesar disso, ninguém sabia ao
certo qual seria a causa misteriosa de tais fenômenos. Os efeitos elétricos podiam ser transmitidos a
grandes distâncias através de fios metálicos ou mesmo através de corpos humanos – indicando que a
eletricidade poderia ser uma espécie de fluido, porque ela flui através de meios materiais. Mas como a
eletricidade podia gerar atrações e repulsões sem contato direto? Tais efeitos eram produzidos por
mecanismos desconhecidos e muitos autores do período, entre eles, Benjamin Franklin, tentaram
elucidar os efeitos que a matéria sutil invisível poderia produzir.
Benjamin Franklin (1706-1790) é um personagem muito conhecido por seus feitos políticos e
contribuições científicas. O presente trabalho está inserido em um contexto de estudos historiográficos
no qual há um crescente interesse pelo estudo de aspectos controversos da obra de Franklin, como, por
exemplo, o conceito de atmosferas elétricas, introduzido para explicar as interações elétricas. Sendo
assim, este trabalho analisa o conceito de “atmosferas elétricas” desenvolvido por Franklin, buscando
identificar como ele o aplicou para explicar os fenômenos eletrostáticos conhecidos na época, bem
como seus limites de validade. Além disso, buscamos também a identificação e discussão de pontos
problemáticos e limites de validade deste conceito, bem como sua relação com outras explicações
possíveis na época tais como a ação à distância.

2

AS INTERAÇÕES ELÉTRICAS ANTES DE BENJAMIN FRANKLIN

Na primeira metade do século XVIII havia várias perguntas ainda sem resposta, entre elas podemos
citar a explicação dos mecanismos de atração, contato e repulsão que ocorrem entre corpos eletrizados
e neutros. O francês Charles-François de Cisternay Dufay (1698-1739) teve um importante papel na
solução desta questão. Dufay notou que havia dois tipos de materiais que apresentavam
comportamentos distintos – os que se comportavam como a cera e a resina e o que se comportavam
como o vidro. Foi então que Dufay estabeleceu a hipótese de dois tipos de eletricidade – a vítrea e a
resinosa:
*
#
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Nós percebemos que existem dois tipos de eletricidade totalmente diferentes de natureza e nome; aquela
dos sólidos transparentes como o vidro, o cristal etc. e aquelas betuminosas ou de corpos resinosos tais
como o âmbar, o copal, a cera de lacre etc. Cada uma repele corpos que adquiriram a eletricidade de sua
mesma natureza e atrai aquelas de natureza contrária. Nós pudemos perceber que mesmo os corpos que
não são elétricos podem adquirir alguma destas eletricidades e passam a agir como os corpos que as
cederam. (Dufay apud Whittaker, 1973, p. 44)

O também francês Jean-Antoine Nollet (1700-1770) deu continuidade aos estudos de Dufay. Nollet
foi um dos pesquisadores experimentais mais importantes do período; além de ter criado vários
equipamentos para exibir e demonstrar os efeitos elétricos, propôs novas explicações para os
fenômenos observados e também foi um escritor e professor de muito sucesso na época. Em 1745
Nollet publicou suas explicações para os fenômenos elétricos, que foram bastante aceitas não só na
França, mas também nos outros países da Europa. Ele explicou os fenômenos elétricos pelo
movimento, em direções opostas, de duas correntes de fluido elétrico, que estaria presente em todos os
corpos, em todas as circunstâncias (Heilbron, 1999, pp. 145-148). Segundo Nollet, quando um corpo
elétrico é excitado por fricção, parte deste fluido escapa através de seus poros, causando uma corrente
efluente, sendo que esta perda é compensada por uma corrente afluente do mesmo fluido vindo de fora. As
correntes efluente e afluente diferiam não apenas em direção, mas também em velocidade e distribuição
espacial. Ele explicou a atração e repulsão dos corpos leves nas vizinhanças do corpo eletrizado
supondo que eles eram capturados por uma das duas correntes opostas de fluido elétrico (Nollet, 1753,
pp. 65-79).
Suas idéias sobre eletricidade, quando apresentadas à Académie Royale des Sciences pela primeira vez em
1745 no texto “Conjectures sur les causes de l’électricité des corps”, foram imediatamente aceitas e
reconhecidas; e seus escritos posteriores foram tratados como contribuições importantes para o estudo
da eletricidade (Home, 1972, p. 132). Apesar de sua grande importância para o desenvolvimento dos
estudos sobre eletricidade, atualmente Nollet é lembrado – quando é lembrado – simplesmente como
um importante divulgador da ciência.
O sistema de Nollet predominou durante alguns anos até que, em 1752, Benjamin Franklin propôs
uma explicação completamente diferente baseada nos conceitos de atmosfera elétrica e a abundância ou
deficiência de fluido elétrico para explicar os fenômenos eletrostáticos de uma maneira qualitativa.
Apesar de parecer uma boa explicação, este artigo discute vários problemas existentes neste modelo.

3

BENJAMIN FRANKLIN E A ELETROSTÁTICA

Franklin interessou-se pela eletricidade por volta de 1743, após assistir apresentações públicas de
Adam Spencer, que mostravam fenômenos curiosos e divertidos envolvendo eletricidade. Franklin
iniciou seus estudos sobre eletricidade somente após receber de seu amigo Peter Collinson (1694-1768),
em 1745, uma tradução de trabalhos alemães relatando experimentos elétricos publicada na revista
Gentleman’s Magazine, uma revista voltada à divulgação das novidades européias. Além das revistas,
Collinson enviou um tubo de vidro que era utilizado para produzir faíscas (Heilbron, 1999, p. 324).
Esta tradução resume os trabalhos sobre eletricidade dos alemães Georg Matthias Bose (1710-1761),
Christian August Hausen (1693-1743) e Johann Heinrich Winckler (1703-1770) reunidos por Albrecht
von Haller (1708-1777) em 1745. As descrições de Haller são bastante detalhadas e fáceis de serem
repetidas; desta forma influenciaram fortemente as montagens experimentais usadas inicialmente por
Franklin, que seguiu à risca as sugestões de Haller.
Durante o ano de 1747, Benjamin Franklin enviou da Filadélfia dois conjuntos de cartas sobre
eletricidade para Peter Collinson em Londres. Essas cartas, bem como outras posteriores, foram lidas
diante da Royal Society de Londres, porém não foram publicadas nas Philosophical Transactions na época.
Elas foram publicadas em 1751, quando Collinson as reuniu em um livro intitulado Experiments and
observations on electricity, made at Philadelphia in America. Em 1753 e 1754, mais cartas foram publicadas
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como as segunda e terceira partes do trabalho. Depois disso, o livro teve mais quatro edições em inglês,
duas em francês, uma tradução para o alemão em 1758 e uma para o italiano em 1774.
Franklin desenvolveu uma teoria qualitativa para explicar os fenômenos eletrostáticos conhecidos na
época supondo a existência de fluidos invisíveis. A teoria de Franklin baseava-se na idéia de que os
corpos seriam formados pela matéria comum e também por um único tipo de matéria elétrica – o “fogo
elétrico” – que teria o poder de atrair a matéria ordinária e repelir suas próprias partículas:
1. A matéria elétrica consiste em partículas extremamente sutis, já que pode penetrar a matéria comum e
até mesmo o mais denso metal, com tanta facilidade e liberdade que não recebe resistência perceptível. [...]

3. A matéria elétrica difere da matéria comum no fato de que partes da última se atraem e partes da
primeira se repelem mutuamente. [...] (Franklin, 1941, p. 213)

Ele desenvolveu o conceito de um único fluido elétrico, que havia sido introduzido por Haller em
1745. Este supunha que os efeitos elétricos eram causados pelo movimento e deslocamento da matéria
elétrica, que imaginou se estender em torno dos corpos “eletrizados”, chamando-as “atmosferas”
(Heilbron, 1999, pp. 325-26).
Na segunda carta do Experiments and observations, Franklin introduz os termos positivo e negativo
para designar os diferentes tipos de eletricidade que um corpo pode adquirir. Franklin explicou que a
eletrização de um corpo se daria pelo acúmulo de uma quantidade de matéria elétrica no corpo às custas
da perda da mesma quantidade por um outro corpo. Sendo assim, um corpo ficaria eletrizado quando
perdia ou ganhava alguma quantidade de matéria elétrica. O corpo que perdia matéria elétrica foi
chamado de negativo e o corpo que recebia o excesso era chamado de positivo:
1. [Suponha que] uma pessoa A esteja sobre cera, esfregue o tubo [de vidro], colete o fogo elétrico de si
mesma para o vidro e que a comunicação com o estoque comum [de fogo elétrico] seja interrompido pela
cera, [assim] seu corpo não será novamente suprido [com fogo elétrico]. [Suponha que uma pessoa] B (que
também está sobre a cera) passando seu dedo perto do tubo, recebe o fogo que foi coletado pelo tubo de
A; e também a comunicação com o estoque comum cortada, ele retém a quantidade adicional que ele
recebe. [...] Então surgem novos termos entre nós: dizemos que B (e outros corpos nestas circunstâncias)
está eletrizado positivamente e A negativamente. Ou então, B está eletrizado com mais e A com menos. [...]

Para eletrizar mais ou menos, nada mais precisa ser sabido do que o fato de que as partes do tubo ou da
esfera esfregados atraem, no instante da fricção, o fogo elétrico e, portanto, o tomam do objeto
friccionado. Assim que a fricção sobre as mesmas partes cessa, elas estão dispostas a dar o fogo que
receberam a qualquer corpo que tenha menos. Assim, você pode destacar, como o Sr. Watson mostrou,
que você pode também acumular ou subtrair o fogo elétrico em ou de qualquer corpo, ao conectar tal
corpo com o esfregador ou com o receptor, desde que a comunicação com o estoque comum esteja
interrompida. (Franklin, 1941, pp. 175-176)

Essas idéias já haviam sido introduzidas pelo inglês William Watson (1715-1787) em 1746 em um
artigo publicado nas Philosophical Transactions. Franklin, juntamente com Watson, percebeu que o
verdadeiro papel da fricção na eletrização não era o de ativar o fogo elétrico presente no corpo, mas
sim o de “bombear” uma quantidade maior para dentro do corpo.

4

AS ATMOSFERAS ELÉTRICAS

No panfleto intitulado “Opinions and conjectures, concerning the properties and effects of electrical
matter, arising from experiments and observations, made at Philadelphia, 1749” publicado em 1751,
Franklin apresentou 36 considerações sobre efeitos elétricos que ele vinha observando em suas
constantes experimentações, particularmente sobre a interação da matéria elétrica com a matéria
comum. Neste trabalho, Franklin estabeleceu alguns princípios teóricos gerais.
Franklin desenvolveu o conceito de atmosfera elétrica para explicar a interação entre a matéria
comum e a matéria elétrica. Segundo Franklin, as atmosferas elétricas poderiam ser entendidas através
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de uma analogia entre esponja e água e matéria comum e matéria elétrica. Assim como a esponja estaria
para a água, a matéria comum estaria para a matéria elétrica. Geralmente, a matéria comum conteria
tanta matéria elétrica quanto ela seria capaz de comportar. Assim, quando a quantidade de matéria
elétrica no corpo aumentasse além de uma quantidade natural, este fluido se acumularia na superfície do
corpo, formando uma “atmosfera elétrica”.
6. A matéria comum é uma espécie de esponja para o fluido elétrico. E, como uma esponja não receberia
água se as partes da água não fossem menores que os poros da esponja; e se não houvesse atração mútua
entre aquelas partes e as partes da esponja, ainda assim, ela embeberia mais rapidamente se a atração mútua
entre as partes da água não impedisse, uma força seria necessária para separá-las. E mais rapidamente ainda
se, ao invés de atração, houvesse uma repulsão mútua entre aquelas partes, que agiriam em conjunção com
a atração da esponja. Então, este é o caso entre a matéria elétrica e a comum.
7. Mas na matéria comum existe (geralmente) tanta matéria elétrica quanto ela pode conter dentro de sua
substância. Se mais é adicionado, ela transborda sobre a superfície e forma o que nós chamamos uma
atmosfera elétrica, então o corpo é dito eletrificado. (Franklin, 1941, pp. 213-214)

A forma da atmosfera elétrica existente ao redor de um corpo carregado seria determinada pela
atração entre a matéria comum e a matéria elétrica:
15. A forma da atmosfera elétrica é a forma do corpo que ela circunda. Esta forma pode tornar-se visível
em um ar parado ao lançarmos uma fumaça de resina seca [...] que será atraída e se espalhará igualmente
em todos os lados, cobrindo o corpo. Esta forma ocorre porque ela é atraída por todas as partes da
superfície do corpo, embora ela não possa entrar na substância que já está repleta. Sem esta atração, a
atmosfera não permaneceria em volta do corpo, mas se dissiparia no ar. (Franklin, 1941, p. 216)

A atração e repulsão entre dois corpos carregados também poderiam ser explicadas utilizando a idéia
de atmosferas elétricas:

Para explicar isso: pegue duas maçãs, ou duas bolas de madeira ou de qualquer outro material, cada um
contendo a sua quantidade natural de fluido elétrico. Suspenda-as com fios de seda no teto. Encoste a
ponta de uma garrafa bem carregada, que está na sua mão em uma delas (A), e ela receberá uma
quantidade de fluido elétrico deste arame; mas não ficará embebido deste, estando [a bola] completamente
cheia. O fluido, portanto, fluirá e circundará a sua superfície formando uma atmosfera elétrica. Traga A em
contato com B e metade do fluido elétrico se comunicará, agora cada um tem uma atmosfera elétrica e
conseqüentemente se repelirão. Retire as atmosferas tocando as bolas e deixe-as em seu estado natural:
então tendo encaixado uma vareta de madeira com cera no meio da garrafa para que você possa segurá-la,
encoste o arame em A, ao mesmo tempo em que o revestimento da garrafa toca B. Assim, uma quantidade
de fluido elétrico será retirada de B e jogada para A. De modo que A terá uma abundância deste fluido,
que formará uma atmosfera ao seu redor e B uma deficiência igual. Agora, coloque as duas bolas
novamente em contato e a atmosfera elétrica não se dividirá entre A e B em duas atmosferas menores
como antes; B beberá toda a atmosfera de A e ambas retornarão aos seus estados naturais. (Franklin, 1941,
pp. 215-216)

Um corpo carregado atrairia um corpo neutro leve porque a matéria elétrica da atmosfera do corpo
carregado exerce sua atração na matéria comum do corpo leve quando as duas entram em contato. Esta
explicação parece satisfatória, no entanto, a atmosfera elétrica não entra em contato apenas com a
matéria comum do corpo leve, mas também com uma quantidade de matéria elétrica nele presente (e
em todos os corpos). Isso provocaria uma repulsão entre a matéria elétrica do corpo leve e a da
atmosfera elétrica do corpo carregado. Franklin, aparentemente, não percebeu este problema.
Segundo Franklin, dois corpos eletrizados positivamente, isto é, com excesso de matéria elétrica, se
repelem porque ambos teriam atmosferas elétricas formadas por partículas que se repelem mutuamente.
Apesar de parecer uma boa explicação, este era um dos problemas da teoria de Franklin, pois esta
hipótese explicaria apenas porque dois corpos positivamente carregados (com excesso de fluido
elétrico) repelem-se mutuamente, já que as atmosferas elétricas seriam formadas pelo fluido elétrico,
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cujas partículas repelem-se mutuamente. Ela não poderia explicar porque dois corpos negativamente
carregados (com falta de fluido elétrico) também se repelem. Este problema na teoria de Franklin foi
superado posteriormente por Franz Aepinus (1724-1802) e também por Henry Cavendish (1731-1810).
Havia dois níveis de interação que precisavam ser explicados: as interações microscópicas e as
macroscópicas entre o corpo carregado e sua atmosfera elétrica. A seguir, vamos discutir os problemas
enfrentados por Franklin nestes dois níveis.
Franklin não utilizou a idéia de forças microscópicas agindo à distância para explicar as interações.
Ao afirmar que as partículas do fluido elétrico que compõe as atmosferas elétricas repelem-se
mutuamente, ele estava apenas repetindo a idéia aceita na época de que o fluido elétrico seria elástico.
Franklin, ao evitar entrar em detalhes microscópicos sobre as interações de fato fugiu de problemas
existentes com as idéias de Watson. Este tentou explicar a atração e repulsão elétrica em termos da
estrutura microscópica das atmosferas elétricas dos corpos eletrizados, enquanto que para Franklin as
atmosferas permaneciam sem uma estrutura definida (Home, 1981, p. 193).
As atmosferas elétricas também apresentavam outros problemas conceituais. Entre eles, explicar a
atração entre um corpo carregado e um corpo leve neutro, como por exemplo, a que ocorre quando um
pequeno pedaço de papel ou pena são atraídos por um bastão de vidro carregado. Considerar que as
partículas do fluido elétrico eram atraídas pelas da matéria comum foi uma das novidades introduzidas
por Franklin. No entanto, Franklin não discute que tipo de atração era esta.
Mas que tipo de força manteria a atmosfera elétrica ao redor do corpo, evitando que ela se
dissipasse? Este era um ponto importante que não foi explicado satisfatoriamente por Franklin, que,
como vimos acima, afirma apenas que “sem esta atração, a atmosfera não permaneceria em volta do
corpo, mas se dissiparia no ar”. Podemos inferir, como fez Home, (1981, p. 195), que Franklin estava
imaginando uma força atrativa entre o objeto carregado e a atmosfera elétrica semelhante à força
gravitacional que mantém o ar ao redor da Terra.
O termo “atmosfera elétrica” já havia sido usado por William Watson no artigo A sequel to the
experiments and observations tending to illustrate the nature and properties of electricity, escrito em 1746, no entanto,
com um significado diferente. Para Watson o termo atmosfera era usado para designar a região ao redor
de um corpo eletrificado na qual as correntes de matéria elétrica produziam atração. Por outro lado,
Watson também considerou que a matéria elétrica poderia se acumular ao redor de um corpo de forma
análoga ao ar na atmosfera terrestre (Watson, 1746), sem, no entanto, explicar os detalhes sobre a
natureza desta força que manteria a atmosfera elétrica ao redor do corpo eletrizado. Esta questão foi
abordada por John Ellicot, alguns meses depois, no artigo Several essays towards discovering the laws of
electricity de 1748. Ellicot defendeu explicitamente a idéia de que as partículas do fluido elétrico repelemse mutuamente e atraem as partículas da matéria comum. Franklin, como vimos acima, defendeu os
mesmos princípios e considerou que a atmosfera elétrica seria apenas o excesso de fluido elétrico
envolvendo um corpo eletrizado (Ellicot, 1748).
Como Franklin não utilizou forças macroscópicas de atração e repulsão como parte de sua teoria,
era necessário explicar como estes fenômenos ocorriam. Ao invés de utilizar o conceito de forças
agindo à distância, Franklin atribuiu a existência física da atmosfera elétrica como um fator causal. De
acordo com Franklin, deveria haver um contato direto prévio entre a atmosfera elétrica existente ao
redor de um corpo eletrizado e o objeto atraído. Quando um corpo eletrizado é aproximado de um
corpo com sua quantidade normal de matéria elétrica ou com uma quantidade inferior ocorre atração
após a atmosfera do primeiro fizer contato físico direto com a matéria comum do segundo. Da mesma
forma, dois corpos positivamente carregados se repelem se as atmosferas entrarem em contato, assim
que isto acontece, as forças repulsivas entre as partículas da matéria elétrica farão com que elas se
afastem entre si, acarretando a repulsão dos corpos (Home, 1981, p. 197).
Como podemos notar, as explicações microscópicas e macroscópicas apresentadas por Franklin são
contraditórias entre si. No nível macroscópico, Franklin utiliza as atmosferas elétricas e ação por
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contato para explicar as interações. Enquanto que no nível microscópico, ele utiliza forças agindo à
distância para explicar as propriedades elásticas da matéria elétrica.
Outra dificuldade da teoria de Franklin era explicar as interações entre as atmosferas elétricas e por
quê elas simplesmente não se misturavam para formar um único fluido elétrico? Franklin não
apresentou uma resposta satisfatória para esta questão, reafirmando apenas que as atmosferas ficavam
de fato separadas:
Atmosferas elétricas que fluem ao redor dos corpos não-elétricos, ao serem aproximadas, não se misturam
nem se tornam uma única atmosfera, mas permanecem separadas e se repelem mutuamente. Isto é
claramente visto em bolas de cortiças suspensas e outros corpos eletrizados. (Franklin, 1941, p. 302)

Estes problemas na teoria franklinista são importantes, pois mostram que esta teoria teve um
sucesso parcial e não explicou todas as formas de atração e repulsão. Alguns destes problemas eram
peculiares à doutrina das atmosferas elétricas e poderiam ter sido evitados se Franklin tivesse adotado a
ação à distância não só no nível microscópico, mas também no nível macroscópico.

5

COMENTÁRIOS FINAIS

A teoria de Franklin utilizou os conceitos de atmosfera elétrica e a abundância ou deficiência de
fluido elétrico para explicar os fenômenos eletrostáticos de uma maneira qualitativa. No entanto, estas
idéias apresentavam vários problemas, entre eles uma certa incoerência entre as explicações dadas no
nível macroscópico e microscópico. A doutrina das atmosferas elétricas foi criticada também por
apresentar outros problemas, sendo que o mais conhecido de todos foi o fato de não apresentar
solução para a repulsão entre corpos negativamente carregados. Este foi um fenômeno que Franklin
percebeu em uma de suas últimas cartas, mas que aparentemente foi esquecido por ele até que
Ebenezer Kinnersley (1711-1778) chamou sua atenção alguns anos depois.
A idéia de Franklin da eletricidade positiva e negativa e sua explicação para o funcionamento da
garrafa de Leyden foram aceitas pelos membros da Royal Society sem grandes problemas, embora a
segunda com menos entusiasmo. No entanto, suas explicações para a atração e repulsão em termos das
atmosferas elétricas receberam bem menos apoio. Estas idéias de Franklin foram defendidas na Europa
por pessoas como o francês Jean Baptiste le Roy (1720-1800), pelo italiano Giambatista Beccaria (17161781) e pelo inglês David Colden.
Segundo o historiador da física Roderick Home, nem Franklin, nem seus defensores, consideravam
que a ação elétrica seria um tipo de ação à distância. De acordo com Franklin, deveria haver um contato
direto prévio entre a atmosfera elétrica existente ao redor de um corpo eletrizado e o objeto atraído.
Franklin foi cuidadoso ao propor um mecanismo que agia por contato direto; no entanto faltava
explicar como este mecanismo explicaria os fenômenos observados, isto é, como em certos casos o
contato entre a atmosfera elétrica e o corpo resultava em atração e, em outros, em repulsão.
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Nota sobre o comprometimento ontológico com não-indivíduos
Décio Krause *

1

INTRODUÇÃO

2

INDISCERNIBILIDADE E ESTRUTURAS

Inspirado no slogan de Quine “Não há entidade sem identidade” (Quine, 1969, p. 23; veja também
Chateaubriand, 2003), articulamos um modo de assumir que mesmo entidades sem identidade (em um
sentido preciso a ser descrito abaixo) podem ser valores de variáveis de uma adequada linguagem que
expressem tal ontologia, uma vez que se considere uma interpretação conveniente para o que Quine
chama de “teoria de fundo” (background theory) que, segundo entendemos, dá suporte ao seu dito.
Assumindo uma posição consoante com a moderna visão “model-theoretical” da lógica, qual seja, de
que a lógica (em princípio, supostamente a clássica) não constitui uma linguagem universal, mas que se
pode tratar de seus conceitos semânticos em uma adequada metalinguagem, interpretamos a teoria de
fundo quineana como uma conveniente metalinguagem na qual podemos formular conceitos
semânticos acerca da linguagem (objeto) considerada. Quine reporta (ainda que implicitamente) ao fato
de que, mesmo que dois objetos possam concordar em todos os aspectos definidos pela teoria objeto,
eles podem ser discernidos na linguagem de fundo. O que sugerimos é que, dada a possibilidade de se
admitir (ao que tudo indica contrariamente ao próprio Quine) uma pluralidade de “possibilidades
lógicas” (Krause, 2008), essa linguagem é então assumida ser a teoria de quase-conjuntos (Krause, 2003;
French & Krause, 2006, cap. 7), na qual se pode assumir a existência de entidades para as quais o
conceito de identidade não faz sentido, ou seja, de entidades sem identidade. Desse modo, uma linguagem
conveniente (no sentido quineano) pode ter entidades sem identidade como valores de suas variáveis,
sem que, no entanto, essas entidades, mesmo que indiscerníveis do ponto de vista dessa linguagem
objeto, sejam vistas como indivíduos na teoria de fundo, como parece sustentar Quine. Deste modo,
mostramos ser possível sustentar exatamente a negação da célebre frase de Quine mencionada acima,
ou seja, que “há entidades sem identidade”.
Não caberia recordar aqui os detalhes do critério de Quine acerca do comprometimento ontológico
de uma teoria, que supomos ser bastante conhecido. Faremos, no entanto, algumas menções pontuais
que auxiliarão a entender a nossa proposta. Por exemplo, falando sobre o tema, Quine diz que
A ontologia é, em verdade, duplamente relativa. Especificar o universo de uma teoria somente faz sentido
com relação a alguma teoria de fundo e somente com relação a alguma escolha de uma tradução de uma
teoria n outra. [...] Não podemos saber o que é algo, sem saber como ele se distingue se outras coisas.
Assim, a identidade faz uma só peça com a ontologia. Conseqüentemente, ela está envolvida em uma
relatividade, como se pode prontamente ilustrar. Imaginemos um fragmento de uma teoria econômica.
Suponhamos que seu universo compreende pessoas, mas que seus predicados são incapazes de distinguir
entre pessoas cujas rendas são iguais. A relação interpessoal de igualdade de rendas goza, dentro da teoria,
da propriedade da substitutividade da própria relação de identidade; as duas relações são indistinguíveis. É
apenas com relação a uma teoria de fundo, na qual mais coisas se podem dizer da identidade pessoal do que a
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igualdade de renda, que somos capazes inclusive de apreciar a descrição acima do fragmento da teoria
econômica, dependendo, como depende, de um contraste entre pessoas e rendas. (Quine, 1980, pp. 148149; meus itálicos)

Assim, pessoas com a mesma renda, ainda que não possam ser discernidas pelos predicados da
linguagem considerada, podem sê-lo na teoria de fundo, mais rica. A concordância em todos os
predicados da linguagem objeto fazem dois objetos a e b serem “idênticos” (preferimos dizer
relativamente indiscerníveis) do ponto de vista da teoria, porém, a e b podem vir a ser apontados como
distintos na teoria de fundo por meio de algum predicado que não pertença à linguagem da teoria
objeto, mas pertencente à linguagem da teoria de fundo. Neste trabalho, interpretamos a teoria de
fundo quineana como a metateoria na qual podemos elaborar os conceitos semânticos da teoria objeto.
Não encontramos qualquer referência nos escritos de Quine que negue essa suposição, porém também
não a vimos explicitada em sua obra. Cremos, no entanto, que é uma interpretação possível que permite
uma explicação relativamente simples dos fundamentos de seus slogans, em especial daquele que diz
que “Não há entidade sem identidade”. Vamos precisar um pouco mais este ponto.
Suponha que tenhamos uma estrutura matemática A = 〈D, (Ri)i∈I〉, composta por um domínio D
(um conjunto não vazio) e por uma família de relações (Ri)i∈I. Elementos distinguidos e operações
sobre os elementos de D podem ser reduzidos a relações de modo usual. Da mesma forma, se há vários
domínios, podemos reduzi-los a um só mediante técnicas conhecidas, bem como estruturas de ordem
superior podem ser consideradas adequadamente dentro desse esquema (da Costa e Rodrigues, 2007).
Deste modo, a estrutura acima é suficientemente geral para nossas considerações. Estruturas desse tipo,
ou melhor, dessa “espécie”, ou uma espécie de estruturas, para empregar a terminologia de Bourbaki (1969,
cap. 4), fazem o papel da contraparte matemática de nossas teorias (Suppes, 2002). Importante enfatizar
que uma espécie de estruturas como essa é “construída” em uma teoria de conjuntos, que aqui
assumiremos ser Zermelo-Fraenkel (ZF, aqui com o axioma do fundamento) sem perda de generalidade
(outras teorias, como o sistema NBG de von Neumann, Bernays e Gödel, ou outra ainda, poderiam ser
igualmente consideradas, feitas as qualificações devidas). Da mesma forma, não abordaremos aqui
possibilidade de se usar uma teoria de categorias como metamatemática; ZF serve para o que
pretendemos, e acreditamos que está mais de acordo com os pressupostos quineanos. Ou seja, A acima
é uma estrutura no universo V = 〈V,∈〉, que por sua vez pode também ser visto como uma “estrutura”.
O fato é que o conceito de indiscernibilidade em A é, como usual, o seguinte: dois objetos a e b são
indiscerníveis em A, ou A-indiscerníveis, se há um automorfismo h de A tal que h(a) = b. A coleção dos
automorfismos de A, munido da operação usual de composição de funções, é um grupo, dito grupo de
Galois da estrutura A. Se esse grupo tiver um único elemento, que então será necessariamente a função
identidade sobre o domínio D, a estrutura é rígida. Por exemplo, a estrutura R = 〈R,+,⋅,0,1〉 que
corresponde ao corpo ordenado completo dos números reais é rígida, ao passo que a estrutura C = 〈C,
+, ⋅, 0, 1〉 correspondente ao corpo dos complexos não é (por exemplo, a função que associa a um
número complexo o seu conjugado é um automorfismo de C que não é a função identidade). Da
mesma forma, a estrutura E = 〈V, K, +, ⋅〉 dos espaços vetoriais sobre um corpo K de dimensão finita
não é rígida, pois qualquer operador linear bijetivo é um automorfismo de E. Visto como uma
estrutura, V = 〈V,∈〉 é rígida.
Do ponto de vista de A, ou seja, internamente à estrutura, dois objetos que sejam levados um no
outro por um automorfismo não podem ser discernidos: eles são “idênticos”. É a isso que Quine se
refere, por exemplo em “Identidade, Ostensão, Hipóstase”, como identificação dos indiscerníveis (Quine,
1980, p. 253). Dentro da estrutura, os indiscerníveis “devem ser construídos como idênticos” (ibidem).
No entanto, vistos de fora (da estrutura), eles podem eventualmente ser discernidos (caso não sejam “o
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mesmo” objeto). O que se pode demonstrar em ZF é que toda estrutura pode ser estendida a uma
estrutura rígida mediante o acréscimo de uma quantidade finita de novas relações. Em outras palavras,
mesmo que dois objetos a e b sejam indiscerníveis relativamente a uma estrutura A, essa estrutura pode
ser estendida a uma outra, B, na qual “se pode ver” que eles são elementos distintos. Moral da história:
em ZF (vê-se isso por meio da “estrutura” mais geral V), todo objeto é um indivíduo, no sentido de que
pode sempre ser discernido de qualquer outro distinto dele; por exemplo, tome a relação unária Ia(x) =D
x=a, cuja extensão é o conjunto unitário de a, e que corresponde à propriedade “ser idêntico a a” –
auto-identidade. Claro que em ZF nenhum b distinto de a possui essa propriedade, ou pertence a {a}.
Como é habitual, associa-se a inspiração de Quine para o seu “Não há entidade sem identidade” a
Frege, no sentido de que Quine aceitava que postular entidades de um certo tipo requer que haja um
critério de identidade para elas (Chateaubriand, 2003). Assim, reportando-nos a uma “teoria de fundo”
como ZF, chegamos a uma vertente alternativa para sustentar a crença de que não há entidade sem
identidade, pois se pode provar, na metamatemática, que todo objeto concebido ontologicamente por
uma teoria devidamente regimentada (ou seja, que possa ser valor das variáveis ligadas das fórmulas da
linguagem dessa teoria) é um indivíduo.

3

“OBJETUAÇÃO”, UM ATO PRIMITIVO DE NOSSA MENTE, E A NOÇÃO DE
INDIVÍDUO

Em virtude do que podemos dizer que um certo objeto é um indivíduo? G. Toraldo di Francia diz
que o ato de dividir o mundo em objetos é algo que nos é inato (Toraldo di Francia, 1986, p.23).
Fazemos isso instintivamente, sugere ele, em nossa caminhada para conhecer o mundo. Toraldo se
baseia muito em Piaget, e algumas das idéias desse último podem ser úteis para nossos propósitos. Em
seu A construção do real na criança (Piaget, 2003), Piaget argumenta que em seus primeiros dias ou semanas
de vida (durante as duas primeiras das seis fases de elaboração do conceito de objeto, que duram
aproximadamente um ano e meio), a criança não tem a noção de objeto articulada –que prefiro
substituir pela de indivíduo. Apesar de brincar como objetos (indivíduos), como por exemplo com um
pequeno boneco (digamos de um gatinho de pelúcia), ela não fez dele (ainda) um indivíduo. Entender
este ponto é importante para a distinção que pretendo fazer entre individualizar, no sentido de separar
dos demais, mesmo de mesma espécie, e fazer do objeto um indivíduo. Para mim, o primeiro não
implica o segundo, apesar de isso ser aparentemente contrário à crença comum, e me parece que essa
opinião tem apoio em Piaget. Com efeito, brincar com seu gatinho de pelúcia exige individuação, pois é
com aquele gatinho que a criança está brincando. No entanto, nas primeiras semanas, se o gatinho sai do
raio de atenção da criança, ou se é substituído por outro similar ou mesmo por outro brinquedo,
digamos um cãozinho de pelúcia, a criança não notará qualquer diferença, e continuará brincando com
o novo brinquedo sem se dar conta que ele foi trocado. Tudo o que procurará é restabelecer uma
situação agradável, e isso pode ser feito com um brinquedo semelhante ou mesmo com outro. O
gatinho inicial “cai no esquecimento” (Piaget, 2003, p. 32). É somente bem mais tarde que o brinquedo
vai adquirir identidade, ser um indivíduo que pode ser identificado em outras ocasiões como sendo aquele
brinquedo e não outro, e que se for substituído, a criança perceberá e poderá pedir de volta aquele
brinquedo. É nesse estágio é que a criança elabora a noção de indivíduo, vinculada à noção de
identidade no espaço-tempo.
Não é, portanto, a simples individuação (separação espaço-temporal) que faz de um objeto um
indivíduo, mas o estabelecimento de uma possibilidade de reconhecimento posterior, que Piaget chama
de permanência (no espaço-tempo). Claro que a noção de espaço, bem como a de tempo, é problemática
aqui, pois a rigor não sabemos de que tipo de espaço e tempo se está tratando (Newtoniano?
Einsteniano?). No entanto, acreditamos que podemos prosseguir assumindo as configurações intuitivas
desses conceitos, que me parece serem as adotadas, afinal. Alguns filósofos usam uma terminologia
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advinda da filosofia da linguagem e das lógicas modais e falam de mundos possíveis. Assim, um objeto
é um indivíduo quando pode ser identificado como tal em diferentes mundos possíveis, mas na
semântica usual, um mundo possível é um conjunto, e caímos novamente nas considerações
conjuntistas de uma teoria de fundo, já mencionadas antes. Preferimos outra opção, que me parece
mais afeita a Quine: diremos que uma entidade (no sentido geral de algo que pode ser concebida) é um
indivíduo quando obedece à teoria da identidade da lógica e da matemática tradicionais, que denotarei
por TTI (teoria tradicional da identidade).
A TTI pode ser resumida do seguinte modo. De ficarmos restritos a uma linguagem de primeira
ordem com um símbolo primitivo = (um predicado binário), então os postulados podem ser a
reflexividade (ou seja, ∀x(x=x)) e a substitutividade (isto é, ∀x∀y(x=y → (α(x) → α(y))), sendo α(x)
uma fórmula na qual x figura livre e α(y) é obtida de α(x) pela substituição de y em algumas ocorrências
livres de x, sendo y uma variável livre para x em α(x) (Mendelson, 1997, p. 95). Alternativamente,
podemos encontrar uma fórmula β(x,y) da linguagem por meio da qual a identidade possa ser definida e
que permita provar como teoremas as fórmulas correspondentes aos axiomas anteriores. Este é, aliás, o
expediente que utiliza Quine, que concentra-se em linguagens com um número finito de predicados. A
identidade, neste caso, é simulada pela concordância em todos os predicados assumidos, logo, por
extensão, em todas as expressões da linguagem, salva veritate. Na semântica usual, objetiva-se que o
predicado = seja interpretado na diagonal do domínio da interpretação, ou seja, no conjunto ∆ = {〈x,x〉
: x ∈ D}, mas sabe-se que os axiomas acima não individualizam os elementos do domínio a menos de
uma relação de equivalência. Em outras palavras, a lógica de primeira ordem não permite que saibamos
se estamos falando de indivíduos ou de classes de equivalência de indivíduos (op.cit., p. 100). Para
caracterizar a identidade, devemos usar lógicas de ordem superior ou uma teoria de conjuntos. No
primeiro caso (vamos nos restringir a uma linguagem de segunda ordem), a identidade pode ser definida
a la Russell por meio da chamada Lei de Leibniz (LL) x=y =D ∀F(Fx ↔ Fy), onde x e y são variáveis
individuais e F é uma variável para predicados de indivíduos. No segundo caso, se a teoria de conjuntos
for, como é usual, uma teoria de primeira ordem adiciona-se aos axiomas acima o axioma da
extensionalidade. Em síntese, é isso. O que importa é que a TTI é leibiniziana, no sentido de não
permitir que possam haver indivíduos absolutamente indiscerníveis. Tudo o que podemos fazer no
tocante à indiscernibilidade, é nos restringirmos ao âmbito de uma determinada estrutura, e então,
como diz Quine, construir os objetos como “idênticos” (indiscerníveis) (Quine, 1980, p. 253).
Como se pode perceber pelo parágrafo anterior, a identidade tem muito a ver com a
indiscernibilidade. Primeiramente, vamos observar que não discutiremos nesta nota se a identidade é ou
não uma relação, como defendem alguns e contestam outros. Assumiremos isso como uma hipótese, ao
estilo Frege e Russell. Qual então é a importância da sua relação com a indiscernibilidade?

4

NÃO-INDIVÍDUOS

Nosso uso da expressão não-indivíduo segue uma tradição que vem desde o trabalho seminal de Max
Planck sobre a derivação da lei da radiação do corpo negro em 1900 (Planck, 1901; para detalhes
históricos, ver French & Krause, 2006). Na derivação da referida lei, Planck assumiu (dito de forma
simplificada) que P elementos de energia podem ser distribuídos em N modos possíveis de acordo com
a fórmula

R=

( N + P − 1)!
.
( N − 1)! P!

Mais tarde, Ehrenfest percebeu que a divisão por P! leva à indiscernibilidade dos objetos quânticos.
Hoje, dizemos que permutações de objetos indiscerníveis não conduzem a estados observacionalmente
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distintos. Mais tarde, essa idéia vai desembocar nas “estatísticas” quânticas1. No momento, importa
observar que nossa analogia concernente ao modo como uma criança forma (ou constrói) a noção de
objeto (de indivíduo) é bastante similar. A troca de um gatinho de pelúcia por um parecido em nada
muda sua concepção de mundo (no caso da criança em suas primeiras semanas, a situação é ainda mais
radical, pois a substituição do gatinho por outro brinquedo parece não mudar nada para ela). A
diferença para com o caso quântico é que a criança, prosseguindo em sua evolução natural, vai formar a
noção do gatinho de pelúcia como um indivíduo, podendo a chegar a identificá-lo como sendo seu em
outras situações de sua vida, ao passo que muito provavelmente (se acreditarmos na física quântica) isso
não possa ser feito com objetos quânticos. Se eles saem de nosso campo de percepção –para empregar
uma terminologia piagetiana, não podem mais ser identificados. Os objetos quânticos não têm
genidentity, ou identidade transtemporal. Ou seja, não têm individualidade no sentido elaborado acima e,
segundo a maior parte das interpretações, não podem vir a ter: são não-indivíduos. Uma observação: é
possível elaborar a mecânica quântica tradicional (não relativística ao menos) com a noção de que os
objetos quânticos são indivíduos, mas às custas de suposições metafísicas bastante fortes, que não
discutiremos aqui (veja French & Krause, 2006).
Heisenberg, Weyl, Schrödinger, Cassirer, Hesse, dentre outros, estão entre os advogados da visão
dos objetos quânticos como não-indivíduos. Schrödinger foi mais longe, chegando a sustentar que a
própria noção de identidade não se aplicaria a essas entidades (Schrödinger, 1952; todas as referências
estão em French & Krause, 2006). Há algum tempo, temos tentado desenvolver uma base lógicomatemática para sustentar essa posição metafísica, em grande parte alicerçando-nos no dito de
Schrödinger. Com efeito, um modo de se conceber não-indivíduos, em oposição à caracterização acima
de que indivíduos são entidades que obedecem a TTI, é postular justamente o contrário: não indivíduos
não obedecem TTI. Isso pode ser feito, teoricamente, de dois modos: conceber uma entidade que não
seja idêntica a ela mesma, que não é nosso caso, ou simplesmente usar uma linguagem em que
expressões da forma x=y (bem como sua negação, x≠y) não sejam fórmulas (expressões bem formadas
da linguagem). Com isso, “propriedades” como Ia(x) ↔ x=a não seriam propriedades “legítimas” de a.
O problema é que tudo isso pode ser feito tendo a matemática usual (leia-se, ZF) como pano de fundo,
e então voltaríamos a ter o mesmo problema apontado anteriormente, qual seja, o da possibilidade da
extensão de uma tal linguagem (que pode ser vista como a linguagem de uma certa estrutura) a uma
linguagem correspondente a uma estrutura rígida. O modo de conciliar este problema é, de certo modo,
partir do zero: elaborar uma matemática que incorpore a noção de não-individualidade desde o início.
No que tange à física quântica, uma tal teoria viria ao encontro do desejo de Heinz Post de que as
entidades quânticas deveriam ser consideradas como indiscerníveis “desde o princípio” (right at the start),
e não “mascarados” como tais no interior de uma estrutura.2 Uma teoria de não-indivíduos poderia
igualmente atender os reclamos de Yuri Manin por uma teoria de “conjuntos” (as aspas são suas) que
permitisse tratar de coleções de objetos, como os quânticos, que não obedeceriam os axiomas das
teorias usuais de conjuntos como ZF (ver French & Krause, 2006, cap. 6); ponto semelhante foi
sustentado por Dalla Chiara e Toraldo di Francia (1993).
A teoria matemática de não-indivíduos existe, e se chama teoria de quase-conjuntos (ver French &
Krause, 2006, cap.7, inclusive para seu desenvolvimento histórico). Não daremos os detalhes de tal
teoria aqui, recordando apenas que, nela, pode-se admitir a existência de entidades para as quais o
conceito de identidade não faça sentido para alguns objetos. Uma coleção (quase-conjunto) de tais
Apenas para ilustrar, pensemos em P=2 e N=2. Pela fórmula, obtemos R=3, o que indica que os objetos considerados não
são discerníveis (os “estados possíveis” seriam dois objetos no primeiro N e nenhum no segundo, ou ambos no segundo
N, ou então um em cada um deles, e uma permutação conduziria à mesma situação física; isso reflete a estatística de BoseEinstein. A de Fermi-Dirac pode ser igualmente explicada nesse contexto.
2 Post é um célebre filósofo da física inglês falecido há poucos anos, infelizmente pouquíssimo conhecido em nosso meio. Para
uma visão de sua obra, consultar French & Kamminga, 1993.
1
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objetos pode ter um cardinal, mas não um ordinal associado, e pode-se refletir na teoria a idéia de que
permutações não conduzem a entidades “observáveis” (ibid., §7.2.6).

5

NÃO-INDIVÍDUOS “EXISTEM”

Voltemos ao critério de comprometimento ontológico de Quine. Pensemos em uma linguagem L ao
estilo Quine, porém elaborada tendo a linguagem da teoria de quase-conjuntos como metalinguagem.
Podemos nos referir (e quantificar) em L sobre não-indivíduos, ou seja, não-indivíduos, na acepção
acima, podem ser valores das variáveis ligadas de L. Deste modo, não-indivíduos “existem” de acordo
com os padrões quineanos. Porém, como não podem ser discernidos uns dos outros nem mesmo na
teoria de fundo (ou seja, na teoria de quase-conjuntos), podemos legitimamente afirmar que existem
objetos sem identidade, uma vez que as estruturas consideradas não podem ser estendidas a estruturas
rígidas. Obviamente que os detalhes podem ser desenvolvidos adequadamente, mas isso será feito em
um trabalho mais abrangente; aqui, pelas limitações de espaço, deixaremos somente a referência à idéia
básica para que o leitor possa refletir a respeito, sempre lembrando que não estamos tentando imputar
essas idéias a Quine. O grande filósofo norte-americano é para nós uma grande fonte de inspiração.
No entanto, esta interpretação pode ter conseqüências filosóficas interessantes. Primeiramente, o
comprometimento ontológico de uma teoria pode não ser dependente unicamente da sua linguagem,
mas estar condicionado à sua metateoria. Com efeito, conforme mostra nossa argumentação, uma
adequada mudança na metalinguagem pode fazer com que a “decisão sobre uma ontologia”, para
empregar a expressão de Orenstein (2002, cap. 3), possa variar. Isso de certo modo nos incita a refletir
sobre o critério quineano de que seriam unicamente as variáveis da linguagem que determinam uma
ontologia, uma vez que, segundo a semântica usual, o que venham a ser esses valores depende
fundamentalmente da metateoria utilizada. Como side comment, em nossa opinião resulta também que a
opinião de Bunge de que a lógica e a matemática seriam “ontologicamente neutras” (Bunge, 1977, p.
15), e que seria por esse motivo que permitiriam a construção de teorias ontológicas, não se sustenta. O
que o resultado acima aparentemente mostra é que se entendermos “lógica” como lógica clássica (ainda
que essa caracterização do que seja a lógica clássica também seja meio vaga) e “matemática” por aquela
parte da matemática que pode ser elaborada em ZF, então elas não são “neutras”, uma vez que estão
comprometidas com a noção de indivíduo (toda estrutura pode ser estendida a uma estrutura rígida).
Assim, expressar uma ontologia de não-indivíduos nesses arcabouços pode ser feita unicamente se nos
restringirmos ao âmbito de uma determinada estrutura, o que pode dar conta de resultados “práticos”,
porém filosoficamente duvidosos (para uma discussão da tese de Bunge nessa acepção, ver Gelowate et
al., 2005).
Em segundo lugar, na teoria de quase-conjuntos, podemos (em princípio) elaborar estruturas
interessantes para a física que não possam ser estendidas a uma estrutura rígida (o universo de quaseconjuntos não é rígido, como é fácil de se provar, tendo em vista que qualquer aplicação – uma quasefunção, na linguagem da teoria – que leve indiscerníveis em indiscerníveis é um automorfismo). Assim,
estruturas desse tipo poderiam ser úteis para a física quântica tratar “diretamente” com não-indivíduos
(Krause & Coelho, 2005). O problema é contornar a noção de tempo3. Com efeito, a variável t que
aparece nas equações, como na fórmula

AH − HA = iℏ

dA
,
dt

que expressa a comutatividade de dois operadores, ou então na equação de Schrödinger (dependente do
tempo) e mesmo em uma das relações de incerteza , ∆E.∆t ≥ h/4π, t é uma “variável temporal
3

Como insistentemente recordado pelo Prof. Newton da Costa em inúmeras conversar sobre o assunto.
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perfeitamente ordinária” (Smart, 1987, p. 657). Ou seja, o tempo, ainda que seja um conceito
controverso tendo em vista algumas interpretações da mecânica quântica, é tratado como na física
clássica. Podemos então sugerir que os valores temporais sejam tomados em um intervalo de números
reais, e então a estrutura considerada deverá conter os reais, tornando-se assim (aparentemente)
necessariamente rígida. Não sabemos ainda como contornar essa questão que, no entanto, está no
âmago de nosso estudo sobre o assunto. Esperamos, porém, que sugestões ou idéias venham ao nosso
encontro como fruto desta pequena nota.
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1

INTRODUÇÃO

Em 1974, o historiador da física Max Jammer afirmou, em sua extensiva obra sobre as
interpretações da mecânica quântica, que a tese de Hugh Everett III, contendo uma interpretação da
teoria quântica distinta da usual, que havia sido defendida e publicada em 1957, era “um dos mais bem
guardados segredos deste século” (Jammer, 1974, p. 509). O historiador queria descrever, com essa
expressão, o fato de que nos dez anos seguintes à sua elaboração a tese havia passado quase
despercebida na atenção da comunidade dos físicos. Jammer decidiu escrever esse livro, alterando
planos anteriores, quando percebeu um interesse crescente entre os físicos, no final da década de 1960
(Jammer, 1989), no tema dos fundamentos e das interpretações da teoria quântica, campo no qual a tese
de Everett se inseria. A mudança na atitude dominante entre os físicos, a propósito desse tema,
despertou, na época, a atenção não apenas de físicos, mas também de filósofos, historiadores e
sociólogos. A tese de Everett tem, desde então, atraído um número significativo de físicos e filósofos,
de modo que o interesse na obra e no personagem têm acompanhado isso.1
Documentos inéditos recentemente trazidos à tona2 (Freire, 2004, pp. 1750-1753; Freire, 2005, pp.
29-31; Freitas, 2007; Byrne, 2007) mostram que podemos agora atribuir um segundo sentido à
afirmativa de Jammer. Os documentos revelam que ainda no processo de elaboração da tese, na
Universidade de Princeton, o seu orientador, John Archibald Wheeler, foi até Copenhague discuti-la
com Niels Bohr, na expectativa de que com a aprovação desse último ela fosse publicada pela Academia
de Ciências da Dinamarca, de modo a receber uma aprovação simbólica de compatibilidade com a
interpretação usual, a qual havia sido elaborada por Niels Bohr com a denominação de interpretação da
complementaridade. Wheeler não teve êxito no seu intento. Uma tese de Princeton sendo avaliada
inicialmente em Copenhague é algo que, em si, já traz alguma relevância histórica. Ademais, essa
informação é prenhe de interesse tanto sociológico e histórico quanto filosófico. Ela traz uma evidência
da vigência da autoridade de Niels Bohr sobre o tema da interpretação da teoria quântica tão tarde
quanto o final da década de 1950. Sendo Wheeler um adepto da interpretação de Niels Bohr, como
Departamento de Física, Universidade Estadual de Feira de Santana e Doutorando em Ensino, Filosofia e História das
Ciências, Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana. E-mail: fabiofreitas@gmail.com
# Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia e Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das
Ciências, Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana. E-mail: freirejr@ufba.br
+ CREA – Ecole Polytechnique e Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, Universidade
Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana. E-mail: osnaghi@free.it
1 Algumas evidências disso são o número recente da revista Nature, com matéria de capa, dedicado aos 50 anos da
interpretação de Everett (Nature, July 5, 2007), os encontros Everett at 50, em Oxford, e Many worlds at 50, no Perimeter
Institute, Ontario, ambos em 2007, e o documentário Parallel worlds, parallel lives, da BBC, sobre Mark Everett, filho de Hugh,
descobrindo quem foi seu pai e qual a sua teoria.
2 Além desses, novos documentos têm sido encontrados recentemente nos porões de Mark Everett, pelo próprio e pelo
jornalista Peter Byrne, que está escrevendo uma biografia de Hugh Everett.
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pôde ele pensar que as duas interpretações pudessem ser compatibilizadas? No que pese o significado
implicado nessa informação, até recentemente ela era desconhecida mesmo daqueles que mantinham
um interesse profissional na interpretação de Everett, sendo, portanto, um segredo ainda mais bem
guardado do que o percebido por Jammer em 1974. Contudo, nosso foco, nesse trabalho, é mais
circunscrito. Nós queremos extrair dessa história algumas lições sobre metodologia em história das
ciências, em especial sobre o papel das fontes e da relação do historiador com as fontes. Em outros
trabalhos, as questões mais substantivas aqui apontadas são tratadas.3
Este trabalho está assim organizado: na primeira parte nós faremos um resumo dos eventos
relacionados à elaboração e à discussão da tese de Everett; na segunda nós faremos uma descrição,
também sumária, do interesse despertado por essa tese, e pelo tema dos fundamentos da teoria
quântica, entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970; e na terceira parte nós discutiremos
porque a informação sobre a discussão da tese em Copenhague só tardiamente veio a público, e
concluiremos com considerações sobre o papel das fontes na escrita da história da ciência.

2

A ELABORAÇÃO E AS DISCUSSÕES SOBRE A TESE DE EVERETT

Everett, que havia se formado em engenharia química, foi aceito para o doutorado em matemática
na Universidade de Princeton em 1953. Pouco tempo depois, se transferiria para o doutorado em Física
por estar preocupado com problemas de Física Quântica. Everett percebeu que utilizando o formalismo
de von Neumann numa perspectiva descritivista, surgiam alguns paradoxos e, desse modo, em seus
primeiros trabalhos, nunca publicados, ele tenta desenvolver uma descrição da teoria quântica em
termos objetivos. Nos arquivos de Everett, podemos encontrar três manuscritos inéditos sobre
problemas da mecânica quântica. No primeiro desses, mais antigo e provavelmente ainda de 1954,
Everett identifica que o uso do postulado de projeção implica no hoje conhecido paradoxo do amigo de
Wigner. Ele sugere três possíveis soluções, mas diz que a solução segundo a qual não é possível
descrever o processo de medição pela mecânica quântica, que pode ser associada a Bohr, é repugnante.
A outra é próxima à solução que Wigner encontraria, sugerindo uma não-linearidade e a última opção, à
qual ele é mais simpático, é a de Variáveis Ocultas, pois permitiria uma teoria completa. Os dois últimos
manuscritos, mais novos, de 1955, ele enviou para Wheeler comentar. Um fala sobre medidas
quantitativas da correlação de informação entre dois sistemas e o outro é uma apresentação não técnica,
sem envolver o formalismo, de sua interpretação da teoria quântica.
Acerca desses dois últimos, Wheeler enviou uma nota para Everett, em setembro de 19554,
comentando que o primeiro estava pronto para ser publicado, mas que o segundo precisava de uma
revisão, porque na presente forma ele se sentiria envergonhado de mostrar a Bohr. Nesse mesmo
período, a primeira versão da tese de Everett estava pronta. Essa primeira versão, que bem
posteriormente foi publicada numa coletânea organizada por Bryce DeWitt e Neill Graham em 1973,
parece nunca ter saído do gabinete de Everett e Wheeler para ser discutida em outros ambientes. Após
algumas modificações, a primeira versão cujo título era The theory of the universal wave function passou a se
chamar Wave mechanics without probability e foi entregue no dia 14 de abril de 1956. Essa segunda versão,
que até o momento não conseguimos encontrar em nenhum arquivo, mas que pelas informações que
podemos inferir da correspondência encontrada não continha mudanças de fundo em relação à
primeira versão, foi enviada para Bohr e Aage Petersen, então assistente de Bohr para assuntos
filosóficos, em 24 de abril de 56.5 Na carta que Wheeler envia para Bohr falando sobre essa cópia da
tese, Wheeler agradece antecipadamente os comentários, mas já indica que o próprio título bem como
Ver Freitas, 2007; Freitas & Freire, 2008a; Freitas & Freire, 2008b; e Stefano Osnaghi, Fábio Freitas e Olival Freire, “The
origin of the Everettian heresy”, em elaboração.
4 Wheeler para Everett, 21 de setembro de 1955, Everett Papers, Box 1, Folder 5
5 Carta de Wheeler (em Leiden, Holanda) para Bohr, 24 de abril de 1956. Wheeler Papers, Series I, Box Boh-Bu, Folder Bohr.
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outras idéias precisam de uma análise mais profunda e de uma reescrita, e pede que eles se concentrem
em questões mais fundamentais despertadas pelo formalismo.
Wheeler enviou essa carta de Leiden, na Holanda, onde passaria oito meses no ano de 1956, e,
poucos dias depois, no início de maio, ele mesmo foi a Copenhague. Nessa ocasião ele discutiu com
Bohr e Petersen e travou fortes e longas discussões sobre a tese. De acordo com carta enviada por
Wheeler para Everett em 22 de maio de 56,6 o primeiro chegou à conclusão de que o formalismo
apresentado por Everett permanecia inabalável, porém o verdadeiro problema estava nas palavras que
se anexavam a este. Na conclusão da carta, Wheeler afirma que, por um lado, a tese estava pronta. Por
outro, a parte mais difícil começava agora. Por fim, ele acrescenta que deseja ver a tese publicada, após
o esclarecimento dos pontos de divergência, na Academia de Ciências da Dinamarca, o que significaria um
atestado de que a tese se adequava ao espírito da interpretação da complementaridade, também
denominada de interpretação de Copenhague.
Após a visita de Wheeler a Copenhague, Alexander Stern, um engenheiro americano que estava
fazendo pesquisas em Copenhague, e que participou das discussões com Wheeler, Bohr e Petersen,
ficou responsável por enviar uma carta listando os principais pontos das discordâncias de Bohr e
Petersen, e o fez entre 12 e 20 de maio. No dia 26 de maio, Wheeler responde à Stern7, comentando,
ponto a ponto, os questionamentos feitos à tese de Everett. Na resposta, é bastante curioso que ele
atribui qualquer dúvida e questionamento à posição de Bohr sobre o problema da medida à Everett,
afirmando que ele mesmo nunca tivera dúvidas a este respeito. Porém, em notas para si, comenta que as
críticas feitas por Stern não dão o crédito merecido a Everett por sua audácia e que o comentário de
Stern sobre a não compreensão por parte de Everett da posição de Bohr sobre o problema da medida
não importava, visto que isso só significa que Everett não concorda com Bohr.
Após essa última troca de cartas, de acordo com o que Wheeler conta na sua biografia (Wheeler &
Ford, 1998, pp. 268-270), Everett e Wheeler trabalharam durante várias noites no escritório do último
para tornar essa versão mais palatável para os outros membros da banca. O resultado desse processo
que se desenrola até o início de 1957 foi a transformação de uma longa tese de doutorado de 137
páginas, que estava pronta em fins de 1955, em uma muito mais curta, de somente 36 páginas,
defendida em março de 1957.
Nesse desenvolvimento, pudemos evidenciar a delicada relação entres os personagens envolvidos:
em especial, Everett, Wheeler e Bohr. Everett, jovem pesquisador em início de carreira, teve o azar de
se envolver em um tema – fundamentos da teoria quântica – em um período que não era propício para
o seu desenvolvimento. O papel que Bohr exercia e a força da interpretação da complementaridade
serviam, se não como uma barreira instransponível, como um sério obstáculo para novas investigações
nesse campo. No contexto da guerra fria, e graças ao talento matemático que possuía, mas também
devido à má recepção que sua interpretação recebeu, Everett foi atraído por uma carreira no Pentágono
para pesquisas nos serviços da defesa norte-americana, e a Física ficou definitivamente fora de sua
carreira. Bohr discutiu a tese de Everett, acompanhado dos adeptos da complementaridade mais
próximos, porém a avaliação foi muito negativa. Existiam certas concepções envolvidas em ambas
interpretações que tornava impossível a tarefa de tentar compatibilizá-las, ou até mesmo de desenvolver
um diálogo entre as duas. Os problemas que um pretendia resolver nem mesmo existiam para o outro.
E como elo entre esses personagens estava Wheeler. Em trabalho anterior, classificamos a sua posição
como trágica (Freitas, 2007, cap. 2). Ele enxergava a interpretação da complementaridade, não como
uma interpretação da teoria quântica, mas como parte da própria teoria. Por outro lado, no trabalho de
Everett ele enxergava a possibilidade de completar o trabalho de Bohr, expandindo-o para os domínios
da cosmologia. Wheeler não compreendeu o suficiente para notar as diferenças entre ambas as
formulações, pragmática para Bohr (Osnaghi, 2006), descritivista para Everett, e a tragédia consistia no
6
7

Carta de Wheeler para Everett, 22 de maio de 1956, Wheeler Papers, Series I, Box – Di, Folder Everett.
Carta de Wheeler para Stern, 25 de maio de 1956, Wheeler Papers, Series V, Relativity Notebook 4, p. 92.
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programa impossível de unir ambas as interpretações. No final, isso naturalmente não foi possível,
porém, acarretando perdas. Não para Bohr, que manteve sua posição sem modificações, mas para
Everett e, em certo sentido, para a Física. A interpretação de Everett se viu bastante modificada na sua
apresentação, tornando-a ambígua, o que fez surgir toda uma família de reinterpretações na tentativa de
fazer sentido da mesma. A perda para a Física se dá justamente na ausência de Everett do debate que se
seguiu. Muitas das questões posteriores poderiam ter sido mais bem esclarecidas caso Everett
continuasse investindo seus esforços na Física.

3

O RENASCIMENTO DA TESE DE EVERETT E DO INTERESSE EM
FUNDAMENTOS

Bryce DeWitt, renomado relativista, instado por Wheeler, tinha estudado a interpretação de Everett
e criticado-a, em 1957. Voltou a ela dez anos depois, em parte movido pelo seu interesse em
cosmologia, e em parte por acaso, porque não tinha nada melhor para apresentar, em 1967, nos Batelle
Rencontres, um encontro de pesquisadores em gravitação e cosmologia.8 DeWitt rapidamente percebeu o
interesse – então crescente – entre os físicos nos temas de fundamentos e interpretação da teoria
quântica. Ele conseguiu um estudante de doutorado, Neill Graham, para o tema, financiamento da
National Science Foundation, e o interesse da revista Physics Today, tendo publicado um artigo, seguido
pouco depois por um debate (com 6 físicos e mais a resposta de DeWitt) na mesma revista (DeWitt,
1968; DeWitt, 1970; “Quantum-mechanics debate”, 1971)9. Ele foi convidado por Bernard d’Espagnat
para ministrar uma das aulas na Escola de Verão de Varenna, Itália, em 1970, organizada pela Sociedade
Italiana de Física, e dedicada naquele ano, pela primeira vez desde 1953, ao tema dos fundamentos da
teoria quântica. Parte do trabalho de tese de seu estudante foi publicado como uma Resource Letter no
American Journal of Physics, em 1971, e dois anos depois organizou um volume com uma coletânea de
artigos, no qual o original da tese de Everett foi enfim impressa (DeWitt & Graham, 1971; DeWitt &
Graham, 1973).
Os artigos de DeWitt e os trabalhos de Graham apresentavam essencialmente a interpretação de
Everett, embora com um título – “many-worlds interpretation” – estranho ao espírito original da tese.
O que mudou na sua recepção foi o novo contexto, o novo “ar do tempo”, o da legitimação da
controvérsia sobre os fundamentos e interpretações da teoria quântica. Nesse novo contexto a
interpretação atraiu também a atenção dos escritores de divulgação científica, tornando-se uma das mais
populares nesse tipo de literatura nos anos 70 e 80. Poder-se-ia pensar que a diferença das duas
recepções estaria na diferença entre a atitude de Everett, que desistiu ante a recepção hostil, e a de
DeWitt, que persistiu no interesse. Esta conjectura, contudo, não se sustenta; primeiro, porque DeWitt
não encontrou hostilidade quando fez reviver a interpretação de Everett, e segundo, porque ele
conhecia bem a interpretação desde 1957, de modo que é o próprio despertar de seu interesse pelo
renascimento da interpretação que pode ser explicado pela diferença no ambiente intelectual geral entre
os físicos. Estas mudanças foram bem identificadas, à época, por Max Hammerton, em carta publicada
em Physics Today, nos debates que se seguiram à publicação do artigo de DeWitt:10
As contribuições muito interessantes para o debate em mecânica quântica na edição de abril, e o artigo de
DeWitt que as fomentou, exemplificam os caminhos altamente complexos e sutis pelos quais a opinião
científica pode mudar. Quanto eu era um estudante de graduação lendo física há 20 anos atrás, a

“Eu falei sobre a interpretação (e NÃO teoria) de Everett no Battelle Rencontres porque a equação de Wheeler-DeWitt
necessitava de uma discussão sobre ela, e eu não possuía nada melhor para falar naquele momento.” Carta a O. Freire, 29
Junho, 2002.
9 O debate teve continuidade na seção de cartas da Physics Today, 24 (10), 11-15, 1971, com o título “Still more quantum
mechanics”, e cartas de G. L. Trigg, M. Hammerton, R. Hobart Ellis Jr., R. Goldston, H. Schmidt.
10 Carta publicada em Physics Today, 24 (10), p. 11, 1971. Para as mudanças no interesse dos físicos nos problemas de
fundamentos da teoria quântica, no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, ver Freire (2004, 2005, e 2006).
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interpretação de Copenhague estava muito bem no controle da situação. De fato, me lembro de um
seminário no qual eu sugeri que ela era somente uma enrolação filosófico-positivista, e fui denunciado
como metafísico. A linha copenhaguiana era “científica”, e qualquer outra coisa era sem sentido, “nhemnhem-nhem”, ou, na melhor das hipóteses, errada.
Agora o curioso é que, até onde eu sei, não houve nenhum achado ou insight teórico que poderia ser
sustentado para demolir ou sobrepor essa interpretação. Ainda assim, agora existe uma considerável
insatisfação em relação a ela, e uma disposição para considerar outros pontos de vista – por exemplo,
variáveis escondidas – como sendo, pelo menos, respeitáveis. As considerações que levaram a essa
mudança de atitude seriam, elas mesmas, um estudo interessante e de grande valor. (Hammerton, 1971, p.
11)

Completamente afastado da vida acadêmica e dos temas ligados à interpretação da teoria quântica,
Everettt assistiu, à distância, o renascimento de sua interpretação pelas mãos de DeWitt em fins dos
anos 60. Concordou que DeWitt publicasse em 1973 a versão original da tese, mas sob a condição de
que ele, Everett, não tivesse nenhum trabalho adicional com a edição. Em 1975 conheceu pessoalmente
DeWitt em uma conferência no Texas, organizada por Wheeler. Bebia e fumava muito, morrendo em
1982, com 51 anos de idade. O silêncio de Everett, protagonista no caso que estamos discutindo, teve
efeitos posteriores, como veremos, no modo como esse caso foi retratado na história da física.
Historiadores e sociólogos, no mesmo período, também se interessaram pela movimentação em
curso, tomando-a como objeto de seus estudos. Esse foi o caso de Max Jammer (1974), Trevor Pinch
(1977), e Bill Harvey (1980; 1981). Físicos também agiram na função de historiadores, a exemplo de
Bryce DeWitt publicando a tese original, e de Frank Tipler e Jean-Marc Lévy-Leblond que escreveram
para Everett, Wheeler ou DeWitt, interessados em informações relativas às origens da tese de Everett.
Já na década de 1990, outros pesquisadores se interessaram direta ou indiretamente pela história da tese
de Everett. Assim Ken Ford publicou uma espécie de biografia autorizada de Wheeler (Wheeler &
Ford, 1998); Eugene Shikhovtsev (2003) escreveu uma biografia de Hugh Everett; David Deutsch
(2000) escreveu sobre a origem da tese; e Andrés Cassinello (1994) publicou estudo histórico sobre a
repercussão da tese de Everett.
Antes de passarmos à análise de como esses pesquisadores buscaram ou lidaram com as
informações, devemos esclarecer que a principal fonte onde pode ser encontrada a documentação
relativa à discussão da tese de Everett em Copenhague é o arquivo pessoal de Wheeler, os John A.
Wheeler Papers, depositados na American Philosophical Society, em Filadélfia, uma fonte não disponível no
início da década de 1970. Contudo, indicações da existência dessas discussões podem ser encontradas
também em correspondências entre Wheeler e Bohr, microfilmadas nos Archives for the History of
Quantum Physics (AHQP), depositados em algumas universidades, e disponíveis já no início da década de
1970.

4

O OFÍCIO DA ESCRITA DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA

Everett ainda estava vivo quando sua interpretação recebeu novos impulsos na década de 1970 e os
físicos passaram a tentar desenvolvê-la. Nesse período, quando perguntado por historiadores sobre sua
interpretação, ele nunca contou essa história. Em seus registros, o mais próximo que ele comentou
sobre o ocorrido foi em uma carta para Jean-Marc Lévy-Leblond, em agosto de 1978, ao afirmar que
“Eu, de fato, lavei minhas mãos de todo o acontecimento em 1956”.11 Porém, para quem não tinha
idéia do que poderia ter havido, essa frase não possuía significado. Somente dentro do contexto da
documentação do período da elaboração da tese é possível dar sentido a essa fala.

11

Carta de Everett para Lévy-Leblond, 17 de Agosto, 1978. Everett Papers, Box 1, folder 9. Os Everett Papers estão depositados
no Center for History of Physics, American Institute of Physics, College Park, MD.
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O físico Frank Tipler, interessado em fundamentos da teoria quântica, fez as perguntas certas, em
carta para a viúva de Everett, em agosto de 1983: “Eu gostaria muito de saber a atitude de Bohr e
Rosenfeld em relação à teoria do seu marido. Seria possível eu obter cópias de algumas das cartas que
esses homens enviaram ao seu marido, tratando da sua teoria?” Infelizmente Everett já havia falecido,
sua esposa não tinha documentos e ainda desorientou Tipler especulando que “aquela nota
[agradecimento a Bohr e Rosenfeld] pode ter sido incluída como uma gentileza dos editores, DeWitt &
Graham.” Ela não se deu conta de que os tais agradecimentos já estavam na versão resumida publicada
em 1957, e não só na versão completa publicada em 1973 por DeWitt e Graham.12
Wheeler, que sem dúvida alguma foi quem teve mais consciência de todo o processo ocorrido,
nunca deixou nenhum depoimento escrito sobre o ocorrido e nem contou essa história na biografia
escrita por Ken Ford. Nessa, Wheeler afirma que trabalhou horas e horas com Everett para tornar a
primeira versão da tese compreensível, mas compreensível para os outros membros da banca (Wheeler
& Ford, 1998, pp. 268-270). Ao ler a biografia, não há a menor pista da participação de Bohr em todo
esse processo. Essa biografia foi escrita tendo por base uma série de entrevistas, conduzidas por Ken
Ford, e hoje depositadas no Center for History of Physics do American Institute of Physics, em College Park,
MD. Essas entrevistas não registram as discussões com Niels Bohr. Podemos conjecturar que, sendo a
memória seletiva, Wheeler não trouxe à tona, quatro décadas depois, um episódio incômodo para ele
mesmo.
Assim, quem tentasse escrever essa história, sem ter acesso às cartas, jamais poderia enxergar o
acontecimento daquele processo em Copenhague. Esse foi o caso de Bill Harvey e de Max Jammer, que
se aproximaram do tema na década de 70. Nesse caso, os historiadores foram atrás dos personagens e
nada puderam encontrar, já que a história era constrangedora o suficiente para que ninguém quisesse
divulgá-la. Max Jammer escreveu para Wheeler e em seguida para Everett. Wheeler relatou-lhe que
Everett havia ido a Copenhague em 1959, mas que “Bohr não aceitou seu ponto de vista, como antes
não havia aceitado a abordagem de Feynman”, mas nada falou das discussões dele mesmo com Bohr,
antes da aprovação da tese.13 Jammer percebeu adequadamente que no início de 1956 uma versão
anterior da tese de Everett foi enviada para Bohr, porém em comunicação com Everett, este não
comentou sobre o assunto e a referência acabou se perdendo14 (Jammer, 1974, p. 509). Bill Harvey
também trocou cartas com Everett.15 Ele estava desenvolvendo um estudo sociológico sobre a
controvérsia relacionada aos fundamentos da mecânica quântica, tendo publicado trabalhos sobre os
experimentos relacionados às desigualdades de Bell (Harvey, 1980; Harvey, 1981), e estava interessado
especialmente nas diversas interpretações propostas. Porém, como não haviam indícios do ocorrido, as
perguntas que ele fez não direcionaram para o debate e nem a resposta de Everett indicou que algo
poderia ter acontecido. Esses dois pesquisadores não puderam recorrer à principal fonte dessa história,
os Arquivos de John Wheeler, à época não disponibilizados. Contudo, um exame cuidadoso dos
AHQP, já disponíveis e usados por Jammer para outras questões da história das interpretações da
mecânica quântica, poderia trazer à tona a pista capaz de desvelar essa história16.
É nesse contexto que Ken Ford, Eugene Shikhovtsev, Andrés Cassinello, e David Deutsch tiveram
uma situação mais privilegiada. O primeiro, Ken Ford, escreveu a biografia de Wheeler, junto com o
Frank Tipler para Mrs. Hugh Everett, 23 de agosto, 1983. E Nancy G. Everett para Frank J. Tipler 10 de outubro de 1983.
Everett Papers, Box 1, Folder 9.
13 Max Jammer para John Wheeler, 11 de janeiro, 1972 e 10 de janeiro, 1974; Wheeler para Jammer, 19 de março de 1972,
Wheeler Papers, Series I – Box I – Jason – Folder Jammer, American Philosophical Society, Filadélfia.
14 Hugh Everett para Max Jammer, 19 de setembro, 1973. Arquivos pessoais de Hugh Everett, em posse de Mark Everett.
Peter Byrne gentilmente nos enviou essa correspondência. Agradecemos a Byrne e a Mark Everett por permitir o uso desta
carta.
15 Bill Harvey para Hugh Everett, 8 de junho, 1977. Everett Papers, Box 1, Folder 8.
16 Ver, por exemplo, telegrama de Wheeler para Bohr 26 de maio de 1956, Archives for the history of quantum physics (AHQP), Bohr
scientific correspondence, 33 e carta de Wheeler (em Leiden, Holanda) para Bohr, 24 de abril de 1956, AHQP, BSC, 34.
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próprio (Wheeler & Ford, 1998). Desse modo, ele poderia ter tido acesso à boa parte da documentação
utilizada no presente trabalho, além de uma situação única que é a possibilidade de perguntar sobre as
lacunas que a documentação não cobre. O método escolhido por Ford foi, entretanto, o uso exclusivo
da técnica da história oral, sem o concurso da consulta a materiais não publicados. Seu interesse era
produzir uma biografia autorizada de Wheeler, e a tese de Everett era apenas uma pequena parte da
história de vida de um pesquisador com intensa participação na história da física do século XX. Além
disso, Ford não estava preocupado com a história da controvérsia sobre os fundamentos da teoria
quântica17 e estava muito próximo de alguém que não queria contar essa história.
O pesquisador russo Eugene Shikhovtsev, que em 2003 divulgou uma curta biografia de Everett,
disponível somente na internet, teve vasto acesso aos arquivos de Everett, mas não consultou os
Arquivos de Wheeler nem os AHQP. Ele manteve contato com pessoas próximas de Everett, tais
como a esposa de Everett e o próprio DeWitt, mas não relatou o acontecido quando dos debates da
tese em Copenhague. Então, o que aconteceu? O texto discorre sobre um dos personagens importantes
da história dos fundamentos da física quântica, mas não procura inserir este em um contexto mais geral.
Em especial, esse autor não inseriu Everett no cenário histórico da controvérsia sobre os fundamentos
da teoria quântica. Desse modo, ele retrata um Everett idealizado, herói solitário precursor da pesquisa
contemporânea em fundamentos da teoria quântica. Ele conclui que a tese apresentada por Everett
estava muito à frente do seu tempo, ignorando outros protagonistas da saga da história da pesquisa em
fundamentos da teoria quântica, a exemplo de David Bohm.
Cassinello e Deutsch não podem ser criticados por não conseguirem identificar as informações
dispersas nas fontes primárias, eles simplesmente não as utilizaram. O primeiro (Cassinello, 1994), se
propõe a explicar a história do surgimento dessa interpretação. Por não ter consultado a documentação
primária, ele esconde todo o processo de transição da primeira versão da tese para a última, sem
conseguir evidenciar o papel de Bohr.18 O livro de David Deutsch (2000) é de divulgação científica, não
de história, mas utiliza o caso da interpretação de Everett como caso exemplar para mostrar que a
noção de paradigma de Thomas Kuhn é incorreta para descrever a história da ciência. Assim, nos
parece que esse é um exemplo relevante. Nesta obra, A essência da realidade, Deutsch afirma que Wheeler
nunca aceitou a interpretação de Everett, mas ainda assim a apoiou, mesmo sendo contra a
interpretação que ele apoiava, de Bohr. Dessa forma, não somente Deutsch não conseguiu
compreender a visão de Wheeler em relação à interpretação de Everett como não soube colocar
adequadamente o problema para a descrição que Kuhn faz da história da ciência19.

5

CONCLUSÕES

Finalizamos com duas conclusões. A primeira, quase trivial, mas necessária de ser afirmada porque o
caso analisado mostra que ela não é geralmente aceita ou praticada, diz respeito à importância para a
escrita da história da ciência de fontes não publicadas, como cartas e cadernos de anotações20. Na nossa
história, são os John Wheeler Papers e os AHQP que permitiram desenterrar a informação sobre os

Em 2004, Ken Ford publicou o livro The quantum world: quantum physics for everyone, no qual Everett não é citado nenhuma vez,
mostrando o desinteresse do autor em temas de fundamentos da Física.
18 Para uma crítica do trabalho de Cassinello, ver Freitas & Freire, 2003.
19 De fato, a história dessa interpretação pode ser um problema para a descrição de Kuhn. Afinal, a tentativa de Wheeler de
generalizar a interpretação de Bohr a partir da de Everett seria algo dentro do paradigma da ciência normal ou seria algo
revolucionário? Ademais, enquanto Wheeler considerava que poderia ser uma generalização, Everett não. Então, Everett
faria ou não parte do paradigma? De qualquer modo, essas questões merecem investigações posteriores.
20 Beatriz Sarlo, historiadora argentina, em entrevista ao caderno Mais, da Folha de São Paulo, 8 de abril de 2007, criticou a
supervalorização do depoimento na história oral: “Confia-se no relato da experiência pessoal como se todo o século 20 não
tivesse sido, precisamente, uma época de crítica da experiência, partindo de Freud e terminando em Derrida. Não há uma
relação direta entre fato e recordação.” Ela ainda acrescenta que “O testemunho traz uma carga do presente que deve ser
contrastada com outras fontes escritas que permitam submetê-lo à crítica”, em sintonia com o argumento aqui apresentado.
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debates em Copenhague e sem esses todo o episódio permaneceria velado. O fato de pesquisadores
como Max Jammer, Trevor Pinch, ou Jean-Marc Lévy-Leblond não terem tido acesso aos John Wheeler
Papers, indisponíveis àquela época, ou, no caso de Jammer, terem feito uma pesquisa limitada nos
AHQP, seguramente foi o principal fator a determinar que eles não tenham identificado os debates
ocorridos em Copenhague. Desse modo, podemos reafirmar a imensa importância da preservação e
disponibilização dos arquivos pessoais dos cientistas.
A segunda, diz respeito a uma das lições da disciplina histórica, não apenas da ciência, no século
XX. O historiador precisa formular questões ao passado. É por isso que a luta contra o anacronismo
envolve sempre uma tensão (Burguière, 1993, pp. 47-48); nós devemos analisar e narrar o passado em
seus próprios termos, mas as perguntas – se não quisermos fazer uma mera descrição – que fazemos
sofrem a influência do tempo em que vivemos. De outro modo, podemos dizer que é necessário para o
historiador desenvolver o ouvido para ouvir o que “gritam” as fontes. Mas parece mais sensato dizer
que as fontes, em si, nada dizem. Somos nós que conseguimos identificar nelas traços que nos
permitem reconstruir a história. Pesquisadores como Ken Ford, Eugene Shikhovtsev, Andrès Casinello,
ou David Deutsch, não formularam as “boas” perguntas, relacionadas à contextualização do trabalho
de Everett no âmbito da controvérsia existente sobre os fundamentos da teoria quântica.
Podemos concluir esse trabalho afirmando que é necessário, mas não suficiente, um levantamento
amplo de fontes para conseguirmos construir narrativas históricas capazes de conferir inteligibilidade à
história. Porém, junto a isso, é necessário um longo trabalho de formação para que possamos ler nas
fontes as informações necessárias para nossa pesquisa.
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Una discusión orientada a ampliar la teoría de cuasiconjuntos
Federico Holik *

1

INTRODUCCION

La definición cantoriana de conjunto dice que: “Un conjunto es una reunión en un todo de objetos
distinguibles y definidos de nuestra percepción o nuestro pensamiento, que serán llamados los
elementos del conjunto” (Cantor, 1955). Esta noción de conjunto asume explícitamente que sus
elementos son entidades bien definidas y distinguibles. Hipótesis de este tipo son razonables porque en
general, los “objetos de nuestra percepción o nuestro pensamiento” cumplen estos requisitos. Sin
embargo, el estudio de los fenómenos microscópicos, revela que no es posible extrapolar a esta escala
ideas tan arraigadas en nuestra intuición como las de distinguibilidad o identidad, utilizándolas en el
mismo sentido en que lo hacemos con los objetos de nuestra experiencia cotidiana. Dicho de otro
modo: hacer extrapolaciones de este tipo lleva a predicciones que difieren notablemente de los
resultados experimentales. Por este motivo, muchos autores opinan que las partículas elementales no
pueden ser consideradas individuos (ver French & Krause, 2006 para un estudio detallado). Es por este
motivo que revisar los presupuestos intuitivos que usamos en las teorías se vuelve una cuestión de
primer orden si se quiere interpretar la microfísica, y en este contexto cobra renovada importancia el
problema filosófico de la indistinguibilidad y de la identidad de los indiscernibles (French, 1988; French
& Krause, 2006).
Es importante señalar que la formulación actualmente aceptada de la Mecánica Cuántica se las
arregla para dar el resultado correcto (deducir las distribuciones estadísticas observadas
experimentalmente) recurriendo a lo que Krause dio en llamar “la estrategia de Weyl” (Krause, 2003).
Esta estrategia consiste en etiquetar a los indistinguibles primero (y para ello se asume
momentáneamente que son distinguibles) y después imponer postulados, como el postulado de
simetrización, que lleven al resultado deseado. Se ha señalado en la literatura la importancia de
desarrollar formas de llegar a la estadística correcta suponiendo en todo momento del razonamiento
que las partículas son indistinguibles, evitando el método de Weyl (ver French & Krause, 2006), para un
estudio detallado). Es con este espíritu que se desarrollaron dos teorías de cuasiconjuntos, “quasi set
theory” (Q) y “quaset theory” (QST) (ver Dalla Chiara, 1998, pp. 142-152). Estas teorías contienen dentro
de sí mismas una copia de la teoría de conjuntos Zermelo-Fraenkel (ZF) pero permiten a la vez la
existencia de cuasiconjuntos con la propiedad de que sus elementos sean indistinguibles entre sí. La
indistinguiblidad se consigue –por ejemplo en la teoría Q, que contiene una copia de Zermelo-Fraenkel
con Urelemente (ZFU) (Krause, Sant'Anna & Sartorelli, 2005)– con una relación primitiva “≡”
(indistinguibilidad) y una nueva clase de átomos, llamados m-átomos, los cuales representarían dentro
de la teoría a los cuantos. Acerca de los m-átomos de una misma clase, sólo tiene sentido afirmar
(dentro de la teoría) que son indistinguibles entre sí, y expresiones del tipo x=y no están bien formadas
para estos elementos. Es importante señalar que en esta teoría, indistinguiblidad no implica que dos mátomos sean el mismo, y así es posible que, aún siendo indistinguibles, pertenezcan a distintos
*
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cuasiconjuntos. Se obtiene de esta forma una teoría en donde existen cuasiconjuntos cuyos elementos
pueden ser indistinguibles, y como consecuencia, no pueden ser etiquetados (se puede probar que no se
pueden definir relaciones de orden) y por ello no se puede definir cardinal en el mismo sentido que en
ZF. Pero un físico sabe que aún siendo indistinguibles, es posible afirmar, por ejemplo, que los
electrones en un átomo de litio son tres. Es por ello que la teoría de cuasiconjuntos debería permitir que
los agregados de indistinguibles tengan alguna suerte de cardinal.
Esto se resuelve en Q (así como en QST), postulando que a cada cuasiconjunto le corresponde un
número cardinal, junto con algunas propiedades elementales del cardinal que en ZF son teoremas.
Estos postulados le dan contenido a lo que en esta teoría se llama cuasicardinalidad. Al postular una
regla de asignación de cuasicardinales, el cuasicardinal termina siendo un concepto primitivo, al
contrario de lo que ocurre en ZF donde la propiedad de que a cada conjunto se le pueda asignar un
cardinal se deduce de los axiomas. Además, como en esa formulación todo cuasiconjunto posee un
cuasicardinal, se sigue entonces que todo cuasiconjunto tiene un cardinal asociado. Pero como veremos
en la próxima sección, una de las características más importantes de la no-individualidad cuántica, es
que no todos los sistemas cuánticos poseen un número de partículas definido.

2

CANTIDAD EN MECANICA CUANTICA

Al realizar una medición individual en un sistema cuántico, el resultado de esa medición no puede
ser atribuido a una propiedad que el sistema posea antes de la medición (a diferencia de lo que pasa en
la mecánica clásica). En efecto, si se hace esto se llega a una contradicción con las predicciones de la
mecánica cuántica. ¿Qué relación tiene esto con la cardinalidad?
Consideremos como ejemplo un sistema de bosones en el siguiente estado:
ρ=(αl1> + βl2>) ( α*<1l + β*<2l )

(1)

ρm= |α|2 l1><1l + |β|2 l2><1l

(2)

ρ=|α|2 l1><1l + |β|2 l2><2l +αβ*l1><2l + βα*l2><1l

(3)

donde l1> y l2> son autovectores del operador que representa el número de partículas con autovalores
1 y 2 respectivamente, y α y β son números complejos que cumplen |α|2 + |β|2 = 1. Si se realiza una
medición del número de partículas que tiene este sistema, según la mecánica cuántica se obtendrá con
probabilidad |α|2 que el sistema tiene una partícula y con probabilidad |β|2 que tiene dos partículas. Pero
en una medición individual van a ser detectadas o una o dos partículas, excluyendo cualquier otra
posibilidad. Supongamos que en una medición individual se detectan dos partículas. ¿Qué derecho hay
de decir que el sistema tenía dos partículas antes de realizar la medición cuando sabemos que esta clase
de afirmaciones es insostenible? Está claro que decir que un sistema cuántico tiene cardinal bien
definido sin medirlo, es una hipótesis muy fuerte. La afirmación de que el número de partículas varía
con el tiempo porque las partículas se están creando y destruyendo constantemente no soluciona el
problema, ya que asume que en cada instante el cardinal está bien definido.
En caso de que se sepa con certeza que el estado del sistema está en un autoestado del operador
número de partículas no hay problema en afirmar que, antes de realizar una medición, el sistema tiene
cardinal bien definido. Tampoco habría problema si se supiera que el sistema está preparado en un
estado en el que se sabe con certeza que es una mezcla estadística de estados con número de partículas
bien definido. En ese caso, el estado del sistema del ejemplo anterior estaría representado por la
siguiente matriz densidad:
donde el subíndice m indica mezcla estadística. Pero desarrollando el producto de la ecuación (1) vemos
que ese no es el caso para ρ:
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La aparición de los términos de interferencia en esta última ecuación indica que habrá problemas
con la asignación de un número definido de partículas. En este caso, la incapacidad de conocer el
número de partículas no proviene de nuestra ignorancia acerca del sistema, sino de que en este estado el
cardinal ni siquiera está bien definido (asumiendo el eigenstate-eigenvalue link). En base a estas
consideraciones vale la pena preguntarse: ¿Es posible contener a las partículas de un sistema que se
encuentra en el estado ρ en un cuasiconjunto de Q? ¿Qué lugar le cabe a un sistema en ese estado
dentro de la teoría? Si la colección de partículas de un sistema así pudiera ser representada por un
cuasiconjunto, entonces debería tener algún cuasicardinal asociado, ya que todo cuasiconjunto lo tiene.
Pero hemos visto que esto no es posible. Sería entonces conveniente contar con cuasiconjuntos más
generales que no necesariamente tengan un cardinal definido, si se espera que los cuasiconjuntos
representen a los sistemas cuánticos bosónicos o fermiónicos en general. En su estado actual, la teoría
Q (al igual que QST) sólo estaría representando a los sistemas cuánticos que se encuentran en
autoestados del operador número de partículas. Por ello, un sistema en el estado ρ no puede ser
representado en el formalismo de Q como un cuasiconjunto.

3

ALGUNAS IDEAS PARA DESARROLLAR Q

En la sección anterior vimos que los sistemas cuánticos con número de partículas no definido no
pueden ser representados como cuasiconjuntos. Esto no se puede hacer en Q porque, en esta teoría,
todo cuasiconjunto posee un cuasicardinal bien definido (y por lo tanto, tiene un cardinal asociado). Sin
embargo, sería interesante desarrollar esta teoría de forma tal de incluir a esos sistemas. Una forma de
hacer esto es reformular Q de forma tal que el cuasicardinal no sea tomado como un concepto
primitivo, sino como un concepto derivado, volviéndose una propiedad que algunos cuasiconjuntos
poseen y otros no (en analogía con la propiedad de “ser un número primo” de los números enteros).
Aquellos cuasiconjuntos para los que la propiedad de poseer un cuasicardinal no es satisfecha, serían
adecuados para representar a sistemas cuánticos con número de partículas no definido. Esta propiedad
se ajustaría también a la posición que afirma que la interpretación de partículas no es adecuada, como
por ejemplo, en electrodinámica cuántica. Si Q fuera modificado de esa forma, un campo (en cualquier
estado), podría ser representado como un cuasiconjunto, evitando la necesidad de considerar al campo
como una colección de “cosas” clásicas. Por el contrario, el campo sería descrito como un
cuasiconjunto que tiene quasicardinal definido sólo en casos especiales, pero no en general. Y por esa
razón este cuasiconjunto no podría ser interpretado simplemente como una colección de partículas
(porque parece razonable asumir que una colección de partículas, indistinguibles o no, debe siempre
tener un número de partículas bien definido).
Otra posibilidad sería la introducción de un espacio vectorial similar al espacio de Hilbert, pero
construido usando la parte no clásica de Q. Esta opción fue considerada en (Holik, 2006), y formará
parte de otro trabajo. En (Holik, 2006), exploramos la posibilidad de desarrollar la teoría de
cuasiconjuntos de modo tal de poder reformular los axiomas de la mecánica cuántica usando solamente
cuasiconjuntos puros. Para ello, propusimos una construcción análoga a la del formalismo del espacio
de Fock que se usa habitualmente en mecánica cuántica con operadores de creación y aniquilación
usando solo la teoría de cuasiconjuntos (con la axiomática presentada en (Krause, Sant’Anna &
Sartorelli, 2005)). En este espacio, los estados con número de partículas no definido se representarían
como combinaciones lineales de vectores con número de partículas distinto. Estos vectores, al ser
construidos usando la parte no clásica de Q,, no contienen referencia alguna a la indexación de las
partículas y, lo que es más importante, las partículas no son etiquetadas en ningún momento de la
construcción. Lo que distingue a estos vectores es solamente el número de ocupación de cada nivel.
Esto tiene la ventaja adicional de que una construcción así podría servir para reescribir parte de la
mecánica cuántica usando el lenguaje propio de la teoría Q. Esta estrategia iría en camino de responder
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al problema planteado de dar una formulación de la mecánica cuántica donde la indistinguibilidad
intrínseca sea incorporada desde el principio, sin necesidad de introducirla a través de postulados extra.
En lo que sigue de esta sección, comentaremos brevemente la reformulación que hicimos en la
axiomática de Q de forma tal que el cuasicardinal sea un concepto derivado. El argumento completo se
puede encontrar en (Domenech & Holik, 2007). En ese trabajo damos una axiomática de
cuasiconjuntos finitos, reemplazando los axiomas de cuasicardinalidad tal como se presentan en
(Krause, Sant’Anna & Sartorelli, 2005), por dos axiomas que permiten deducirlos como teoremas. Estos
axiomas, que están formulados con un lenguaje de primer orden, se apoyan en el hecho de que es
posible definir sin los axiomas de cuasicardinalidad, una suerte de conjunto minimal, que en algún
sentido se parece al singulete de la teoría ZF. Para ello se hace lo siguiente. Sea X un cuasiconjunto no
vacío (X ≠ Ø) . Entonces tiene algún elemento, y sea x uno de esos elementos. Sea A x el cuasiconjunto
A x = {a∈ P(X) / x∈a }. Entonces el singulete de x (el cual se nota <x>) es la intersección de A x , o sea
<x>= ∩ Ax.
La definición de cuasicardinal finito que damos se apoya en que es posible, dado un cuasiconjunto X
no vacío, extraerle (restarle) un singulete. Es decir, dado X no vacío, es posible construir el
cuasiconjunto X− = X\ <x>. A X− lo llamamos un descendiente directo de X. Si X− no es vacío, se
construye (X−)−, y así sucesivamente, hasta que eventualmente se llega al vacío. Se obtiene de esta forma,
una colección de conjuntos descendiente X ⊇ X− ⊇ (X−)− ⊇( (X−)−)− ⊇…⊇ ∅ . Si este proceso concluye
(se llega al vacío) en un número de pasos finito, decimos entonces que el cuasiconjunto es finito, y
definimos el cuasicardinal como el número de pasos que se necesitaron en el proceso. Para deducir
como teoremas los axiomas de cuasicardinalidad de (Krause, Sant’Anna & Sartorelli, 2005) es necesario
postular que todo cuasiconjunto admite al menos una sucesión de cuasiconjuntos encajados del tipo: X
⊇ X− ⊇ (X−)− ⊇( (X−)−)− ⊇… (sin necesariamente llegar al vacío) y que si X es finito, entonces ¬(X ≡ X−
). Esto último quiere decir que si X es finito, entonces no es indistinguible de sus descendientes
directos.
Es importante hacer notar que, con esta construcción, en ningún momento (en ningún paso del
proceso) se hace referencia dentro de la teoría a la identidad de los elementos del cuasiconjunto. De
esta forma se respeta el hecho de que los elementos son indistinguibles. También hacemos la
observación de que en la variante de Q descripta arriba sólo los cuasiconjuntos finitos tienen un
quasicardinal bien definido. Entonces, desde el punto de vista de esta variante axiomática y de la
definición de quasicardinal que damos a partir de ella nada puede afirmarse acerca de los cuasiconjuntos
no finitos. En este sentido, nuestra construcción es un ejemplo de una teoría en la que no todos los
cuasiconjuntos poseen un cuasicardinal bien definido.

4

CONCLUSIÓN

La teoría Q es adecuada para considerar colecciones de objetos verdaderamente indistinguibles,
inspirándose en la no-individualidad de las partículas elementales. Pero en esta teoría, los sistemas en
estados con número de partículas no definido no pueden ser representados como cuasiconjuntos, ya
que todo cuasiconjunto posee un cardinal asociado (su cuasicardinal). Creemos que sería interesante
orientar esfuerzos en tratar de incluir, en una teoría como Q, a los sistemas en estados que no son
autoestados del operador número de partículas, ya que esto podría encontrar aplicaciones interesantes,
como por ejemplo, en la teoría de campos.
Para ello sugerimos la posibilidad de modificar la axiomática de Q de forma tal que el cuasicardinal
sea considerado un concepto derivado (Domenech & Holik, 2007). La variante axiomática comentada
arriba muestra explícitamente que en una teoria de conjuntos acerca de entidades indistinguibles (como
Q), el cuasicardinal no debe ser tomado necesariamente como un concepto primitivo. Aunque en esta
axiomática todos los cuasiconjuntos finitos tienen un cuasicardinal bien definido, este resultado alienta
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la búsqueda de formulaciones axiomáticas alternativas, capaces de incorporar a los sistemas cuánticos
con número de partículas no definido.
También consideramos la posibilidad de usar la parte no clásica de Q para hacer una construcción
análoga a la del formalismo de espacio de Fock usado habitualmente en teoría de campos (Holik, 2006).
La ventaja de una formulación de este tipo es que, al usar la parte no clásica de Q, las partículas no son
individualizadas en ningún momento de la construcción. Además, esto podría ser utilizado para dar una
formulación de la mecánica cuántica en la que la indistinguibilidad cuántica sea incorporada desde el
principio (8), dando respuesta al problema planteado en la literatura (ver French & Krause, 2006;
Krause, 2003).
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Capacidad tecnológica y valores sociales: una aproximación desde la
implicación
Fernando Tula Molina *

1

INTRODUCCIÓN

En la primera conferencia pronunciada en Dublin en 1950, Erwin Schrödinger afirmaba que:

Todo enseñante de la universidad técnica debería poseer las siguientes virtudes: Asumir los límites de su
propia disciplina. Hacer conscientes a los estudiantes de estos límites a través de su docencia y mostrarles
que, más allá de ellos entran en juego fuerzas que no son estrictamente racionales, sino que provienen de la
vida misma y de la sociedad.
Mostrar en cada disciplina cómo conduce ésta más allá de su campo limitado a perspectivas de por sí más
amplias. (Schrödinger, 1985, p. 18)

Coincidente con ambas afirmaciones, en el presente trabajo intentaré contribuir al desarrollo de una
plataforma conceptual que integre la discusión sobre los límites disciplinares y las fuerzas sociales. Del
lado de los primeros están las currículas, las agendas académicas, las taxonomías conceptuales y sus
representaciones asociadas. Del lado de las segundas, están las distancias sociales, caracterizadas por el
acceso diferenciado a los diferentes recursos, materiales y simbólicos, generados por la sociedad. Esta
distancia es la que polariza las representaciones, tensiona los conflictos y se traduce en sufrimiento
social para una parte mayoritaria de los integrantes de la sociedad.
Ya se ha señalado en diversas ocasiones cómo la tecnología a tendido a ampliar y no a disminuir
(Foladori & Invenizzi, 2006) las distancias sociales, poniendo de esta manera en jaque el supuesto del
avance tecnológico como camino para el bienestar y la mejoría social. En mi opinión, en este
movimiento hay una confusión de niveles que me parece importante aclarar. A continuación trataré,
primero, de ponerlos de manifiesto, y luego de hacer una propuesta de un nuevo contexto para las
discusiones que afectan a la relación de la ciencia con la sociedad.
Introduzco desde aquí las palabras: a un nivel llamaré – coincidiendo con una distinción de Hugh
Lacey (1999), el de la eficacia tecnológica, y al otro, el de la legitimidad de las prácticas tecnológicas. La
afirmación parte de considerar que en el primer nivel nos encontramos con los problemas teóricos y
cognitivos, mientras que en el segundo se encuentran los fines y valores de dan un particular sentido a
la relación entre ciencia y sociedad. Aceptando esta distinción, mi interés está puesto en señalar la
importancia de discutir simultáneamente los problemas asociados a ambos niveles, y no por carriles y
contextos separados como se hace en una parte importante de la filosofía de la ciencia y la tecnología. A
esta discusión simultánea de la eficacia y legitimidad de las prácticas científicas llamo contexto de
implicación.
Creo que la necesidad de este contexto de discusión está asociado a lo que en 1987 William H.
Vanderburg hizo referencia del modo siguiente:
Las operaciones tecnológicas tienden a aumentar el control sobre nuestro entorno tanto natural como
social con el fin de que produzca lo máximo posible. Es una estrategia que divide y conquista, lo
individual, lo social y los ecosistemas, para crear un nuevo orden técnico a expensas de la integridad del

*

Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. E-mail: ftulamolina@gmail.com

149

conjunto. Este nuevo orden global se está convirtiendo en una de las necesidades más complejas en la
historia de la humanidad, en el sentido que impone mucho más a la humanidad de lo que la humanidad
puede imponerle. (Vanderburg, 2000, p. 120)

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la propuesta de discutir ambas cuestiones de modo conjunto
(por considerar que su discusión en ámbitos separados ha tenido ya consecuencias perniciosas), no
implica suponer, como frecuentemente se hace, que esto debe ser así por el hecho de que hechos y
valores sociales se encuentran inextricablemente amalgamados entre sí (Putnam, 2004). En este sentido,
el presente trabajo también pretende diferenciarse de aquellos estudios que partiendo de “lo que
antropólogos y sociólogos nos han enseñado” (Barnes, 1974; Mulkay 1979; Law & French 1974; Knorr
Cetina & Mulkay, 1983; Douglas, 1975; Barnes & Edge 1982) concluyen que
[...] la tecnología, la política y las decisiones sociales presentan un entramado ambiguo, y por lo tanto, no
podrá nunca ser ajustada en ningún marco que insista en su carácter definido. (Schwarz & Thompson,
1990, p. 32)

Es en este sentido que preferiré seguir el camino señalado por la obra de Hugh Lacey (1999), para
quien tanto los valores cognitivos (asociados a la determinación de las teorías y los hechos por ellas
explicados), como los valores sociales (asociados a la articulación entre políticas científicas y problemas
sociales), si bien están presentes en toda práctica científica, no por ello debemos considerarlos
indistinguibles y mezclados. Esta perspectiva de Lacey ofrece una vía para avanzar en la búsqueda de
consensos y puntos de equilibrio frente al escepticismo respecto de las posibilidades de lograr un marco
definido para la discusión con claridad sobre el problema.
El problema que define el contexto de implicación está referido a la relación entre ciencia,
tecnología y valores sociales. En palabras de Robert S. Cohen:
Debemos preguntarnos si la tecnología puede tener una escala humana, si las amenazas globales
ineludiblemente requieren tecnología de elite, si los beneficios a corto y mediano plazo, no accarean penas
mayores en un plazo mayor, si los milagros de la ciencia reemplazan a los milagros de la religión, y la
retórica de la tecnología desplaza persuasivamente a la retórica de la religión; de hecho preguntamos si la
cohesión social puede ser preservada [...]

Estamos lejos de una comprensión satisfactoria de las alegrías y tristezas, los logros y las frustraciones de la
saga tecnológica de las sociedades modernas. Debe haber todavía alternativas entre las tecnologías y
debemos trabajas como científicos, tecnólogos y filósofos y prever los peligros y las oportunidades, para
elegir con el sentido de todavía genuina posibilidad de cumplir valores humanos (Cohen, 1983, p. 47)

¿Debe la ciencia ayudar a cumplir valores humanos? ¿O debe simplemente ayudarnos a conocer el
mundo? Puede discutirse abundantemente sobre las respuestas a estas preguntas cuando hablamos de la
ciencia de un modo general, donde abarcamos simultáneamente las teorías, las prácticas y las
instituciones que la instalan de un modo particular en la sociedad. Pero cuando hablamos de tecnología,
no responder en parte afirmativamente la primera pregunta va en contra de un sentido fundamental de
la tecnología como herramienta humana, en el sentido que la asocia con un fin y que justifica el
esfuerzo – las tristezas diría Cohen – del desarrollo tecnológico.

2

¿PARA QUÉ CONOCER EL MUNDO?

Una respuestas que muchas veces parece obvia es: para llegar a la verdad o al conocimiento suficiente
para manipular la naturaleza del modo más eficaz posible. Una respuesta un poco más crítica y menos
inmediata se encuentra con que la respuesta es muy variada en tradiciones culturales diferentes. Si
separamos la idea de eficacia tecnológica del conjunto de los fines en sí mismos, su valoración quedará sujeta a
otras respuestas más fundamentales sobre el sentido de la existencia humana, de la relación del hombre
consigo mismo, con los demás, y con su entorno, tanto inmediato como futuro. Si no realizamos tal
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separación, la eficacia tecnológica asociada a la ciencia se convierte en un valor dominante, definiendo
una tradición cultural particular de corte cientificista.
En mi opinión, este es el núcleo de lo afirmado por Paul Feyerabend al caracterizar a la ciencia
como una tradición cultural entre otras (Feyerabend, 1978, pp. 123 y ss.). Nótese, para evitar una tentación
en la que muchas veces se ha caído, que esto no implica disminuir el valor cognitivo de la ciencia, o el
número de sus seguidores, sino sólo reconocer que no en toda tradición cultural – ni en toda época - la
respuesta a la pregunta “¿para qué conocer el mundo?” es, ni ha sido, la misma.
Este giro hacia la consideración de las tradiciones históricas, fruto de la insatisfacción de carácter
abstracto de las teorías epistemológicas, conduce a un horizonte más amplio, entonces, que el de la
evaluación de los datos, la racionalización de los pasos y las estrategias exploratorias utilizadas. En otro
lugar he defendido la tesis de que esta crisis puede ser descripta como una transición entre dos ideales de
conocimiento: el ideal empirista que consideré más arriba y un ideal de conocimiento humanista asociado,
en el caso de Feyerabend, a sus lecturas de John Stuart Mill (Tula Molina, 1995). No es mi intención
volver específicamente sobre este punto, sino ejemplificar el hecho de que no hay un ideal de
conocimiento único. Podemos guiar nuestras decisiones por el ideal empirista de conocimiento
(buscando la máxima testabilidad o el aumento de contenido empírico disponible), pero podemos
también hacernos eco de la preocupación de Søren Kierkegaard:
¿No es posible que la ciencia, tal y como la conocemos hoy, o una «búsqueda de la verdad» al estilo de la
filosofía tradicional, cree un monstruo? ¿no es posible que cause daño al hombre, y que lo convierta en un
mecanismo miserable, hostil, autojustificado sin encanto y sin humor? (Feyerabend, 1975, p. 174).

En su momento, y ante la crisis del justificacionismo, y afectado también por estas preocupaciones,
Feyerabend reconoció la necesidad de una mirada más amplia, buscando no ya demarcar entre lo que es
ciencia y lo que no, sino indagar sobre cuál sería el mejor lugar para la ciencia dentro de la sociedad. De
modo general, esta discusión se ha canalizado en sentido positivo por el desarrollo de los estudios de
CTS como campo disciplinar, y en sentido negativo por la magnitud de la polémica entre las
concepciones naturalistas y las sociologistas sobre la ciencia (debate es conocido en la actualidad como
la science war, la guerra entre las ciencias, a partir de los diferentes conceptos de ciencia, que agrupan de
modo diverso a naturalistas y teóricos de las ciencias sociales). Sin embargo, a mi juicio la reflexión
sobre los ideales de conocimiento involucrados es, en algún sentido, más profunda por responder a
diferentes actitudes frente al conocimiento que se pueden encontrar entre los individuos,
independientemente de su campo disciplinar.
A diferencia del ideal empirista, el humanista no se pregunta tanto ¿qué? ni ¿cómo? Sino ¿para qué? Lo
que esto significa es que es más importante discutir primero el ideal de hombre que pretendemos
alcanzar y luego abrir el juego respecto a qué tipo de conocimiento es más afín a tal ideal. Por ejemplo,
si deseamos que la educación sirva para desarrollar hombres libres, en pleno uso de sus facultades
mentales y de sus posibilidades de interacción democrática, el conocimiento involucrado debe tender
más a un intercambio abierto entre los participantes de tradiciones culturales diferentes, y no el que
supone la existencia de una verdad monolítica que unilateralmente reivindican para sí los miembros de
una única tradición (p.e. ciencia). Puede expresarse lo mismo diciendo que, tanto para las teorías
científicas, como para el resto de las ideas acerca del mundo, vale que la excelencia de un punto de vista
sólo puede afirmarse después de habérsele dado una oportunidad a los puntos de vista alternativos. A
diferencia de la uniformidad, la diversidad es benéfica, amplía nuestro juego y nuestros recursos tanto
intelectuales, emocionales como materiales.
Aquí parece surgir una dicotomía que a mi entender es falsa: que aceptar diferentes criterios de
verdad – propios de cada tradición – impugna el criterio epistemológico que nos ha permitido justificar
las mejores teorías a lo largo de la historia, motivo por el cual habría que deslizarse hacia algún tipo de
relativismo. No; al menos por la diferencia de ideales aquí marcada. Uno puede exacerbar los requisitos
epistemológicos para la aceptación de teorías dentro de las instituciones científicas, y aún así sentirse
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preocupado por el rumbo, la velocidad y las implicancias del desarrollo científico y tecnológico. Esta
preocupación no impugna los criterios aceptados de validación del conocimiento científico, sino que se
interroga por el beneficio efectivo que tiene para la vida social y humana el modo de instalación y
consecuencias, no epistemológicas, sino sociales, de las prácticas tecnológicas que generan tales
conocimientos.

3

EPISTEMOLOGÍA CRITERIOLÓGICA Y EPISTEMOLOGÍA VALORATIVA

En su momento, dando batalla con el metodologismo y buscando mostrar la esterilidad de afanarse
por encontrar criterios absolutos, Feyerabend sintetizó su ideal humanista de conocimiento (que rigió
su obra a partir de 1978) como la idea de hacer del método una consecuencia de una teoría del hombre,
y no al revés. Las críticas de relativismo e irracionalismo cayeron de modo múltiple sobre esta propuesta.
Luego se señaló el fundamento humanista del pensamiento de Feyerabend también ha sido señalado de
modo general por Diego Rives (1974, p. 591) e Ian Hacking (1991, p. 221). En cualquier caso, podemos
estar de acuerdo con Norman Rudich (1967, p. 426) en que muchas de las confusiones de Feyerabend
surgen precisamente por mezclar los problemas epistemológicos con los propios de la ética y la política
científica.
En mi opinión, estas confusiones pueden ser sorteadas si adoptamos una epistemología valorativa,
como la propuesta por Hugh Lacey (1999), y no una criteriológica. Partiendo del reconocimiento de que
los valores cognitivos y los valores sociales están ambos comprometidos en las prácticas científicas,
pero observando que tal contacto no implica mezcla o pérdida de identidad, Lacey encontrará una
salida viable para incorporar la complejidad de la discusión de los valores sociales en la práctica
científica, sin que ello nos conduzca de modo alguno a la relativización del conocimiento científico: las
teorías se juzgan con valores cognitivos y las prácticas con valores sociales. Por este motivo, la obra de
Lacey resulta de interés para una discusión integral sobre las prácticas científicas, donde se pueda
dimensionar la interacción entres sus aspectos cognitivos y sus aspectos sociales, tendiendo a superar
los reduccionismos en que esta reflexión cayó en más de una ocasión.
Es doble la importancia de tener en cuenta que la discusión sobre la finalidad de la ciencia, o su
lugar frente a la sociedad, depende de los valores mantenidos por los diferentes actores involucrados.
Por un lado, permite la diversidad reconociendo las diferencias como parte central del diálogo en lugar
de criterios homogeneizantes. Por otro lado, frente a tales diferencias, se vuelve necesario procurar
encontrar los caminos hacia el consenso en la evaluación tanto de teorías, como de sus prácticas
asociadas.

4

EL CONTEXTO DE IMPLICACIÓN: DOS SENTIDOS DEL VALOR DE CONTROL
DE LA NATURALEZA

En mi opinión, gran parte de los problemas aquí considerados se originan en una confusión
extendida entre dos sentidos diferentes de la idea de “control de la naturaleza”. Esta confusión se
encuentra presente a veces en los propios practicantes de la ciencia y otras veces entre quienes
reflexionan sobre tales prácticas. En este último caso parece haberse pasado del cientificismo, a la
anticiencia y, en la actualidad, a la búsqueda de propuestas superadoras. Tales propuestas tienen como
desafío hacer compatible el crecimiento interno de la ciencia con la disminución de las consecuencias
no deseadas, dentro de una visión integral de la relación entre ciencia y sociedad. Este desafío ha sido
considerado como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo (Agazzi, 2002, p. 18).
Por mi parte trataré de contribuir al desarrollo conceptual de la plataforma en que puede darse este
diálogo necesario. Para ello propondré un nuevo contexto epistémico-social: el contexto de implicación:
¿qué implicancias tienen las prácticas científico-tecnológicas para la sociedad, las generaciones futuras y
los ecosistemas? A diferencia de los contextos habituales, los problemas planteados desde la
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implicación obligan a abordar la discusión sobre valores cognitivos y sobre valores sociales de
modo simultáneo, y no como dos discusiones, casi sin contacto entre sí.

Los dos sentidos referidos son los siguientes:
• Control-1: como capacidad tecnológica: en este primer sentido, la idea de control se piensa como un fin
en sí mismo, donde el aumento de control es siempre deseable. Podría decirse que esta es la idea
técnica de control como valor. Tal capacidad tecnológica puede ser desarrollada, sin una finalidad específica.
Por otra parte, en los casos donde la finalidad sí está especificada, ésta se refiere a una determinada
aplicación o producto tecnológico (Fin-1).
• Control-2: como dominio de la capacidad tecnológica en función de valores. Este sentido, más amplio,
incluye el sentido anterior pero incorpora de modo central la discusión sobre los valores que guían
las prácticas científicas. Aquí, la mera referencia a una determinada aplicación o producto
tecnológico, no se ve como justificación del uso dado a tal capacidad, sino que se considera
necesario que tales resultados representen, además, un avance en el cumplimiento de alguno de los
valores consensuados por la sociedad (Fin-2).
De la distinción anterior surgen dos conceptos diferentes de “riesgo”, a la hora de evaluar el
impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad:
• Riesgo Material: supone que solucionar los problemas éticos y sociales involucrados equivale a evitar
los riesgos materiales (i.e. que algo falle)
• Riesgo Social: reconoce que los problemas éticos y sociales se refiere al cumplimiento de los
principios de libertad, equidad y justicia (aunque nada falle el agravamiento de las diferencias
sociales es un riesgo en este sentido).
Asociados a tales riesgos surgirá también una distinción importante para la atribución de
responsabilidades:
• Responsabilidad Tecnológica: responsabilidad sólo en el caso de que algo falle.
• Responsabilidad Plena: responsabilidad tanto en el caso de que algo falle, como el caso de que el
desarrollo tecnológico sea exitoso.
De este modo, desligando el éxito tecnológico de ausencia de responsabilidad, los consensos y
puntos de equilibrio que puedan lograrse dentro del contexto de implicación afectará a todos los actores
involucrados, cuya implicación los obliga a responder de modo responsable por el desarrollo de las
nuevas tecnologías.
En mi opinión, la reflexión simultánea sobre lo eficaz y lo legítimo se ha tornado urgente. El propio
valor simbólico de la eficacia parece auto-legitimarla, y la discusión sobre fines, sobre la búsqueda de
puntos de equilibrio, entre practicantes diversos, bajo valores proyectados a futuro, ha quedado
postergada.
Además, del enorme valor simbólico en nuestra sociedad de la ciencia y su eficacia, su curso también
está fuertemente marcado por las inversiones que la impulsan. Y, cuando pensamos en inversiones no
debemos pensar solamente en las monetarias, sino también en las políticas, las académicas y las
estratégico-corporativas. Ahora bien, el camino legítimo para que tales inversiones se conviertan en
inversiones sociales, es que, al menos en parte, se encuentren ligadas a los valores de la sociedad que la
sustenta en tanto fines.

5

POSIBILIDADES PERDIDAS

La condición de posibilidad de este contexto es la misma que supone la posibilidad de elección de la
que nos habla Cohen y que Lacey expresa bajo la idea de posibilidades perdidas: no estamos obligados a
desarrollar toda la capacidad tecnológica posible. En este sentido, podríamos profundizar los estudios sobre
las revoluciones tecnológicas recientes (informática y biotecnología) desde el punto de vista de la
implicación, según lo ya señalado. Sus conclusiones se revelarán de gran utilidad para contrastar si lo
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que efectivamente aconteció en tales casos coincide con nuestros valores – en sentido amplio – o no.
Mientras la ciencia se mantenga dentro de una estrategia materialista, serán únicamente las
posibilidades materiales de los objetos y sistemas que motivarán la curiosidad científica, y las
capacidades de implementación tecnológica. Creo que este es de algún modo un avance ciego, guiado
más por objetos que por objetivos, por meras posibilidades que por posibilidades vinculadas a valores. El
punto central es que las posibilidades que deben investigarse en primer término son aquellas que sean
relevantes para la realización de nuestros valores.
En este sentido puede coincidirse nuevamente con W. H. Vanderburg en que:
El modo técnico de vida está en claro contraste con la “racionalidad” de las sociedades tradicionales
basadas en el hábito y la tradición la cual involucra una variedad de valores posibles para adaptar cualquier
parte de la matriz socio-cultural a nuevas circunstancias sin perder de vista la integridad del conjunto.
(Vanderburg, 2000, p. 120)

La perspectiva general implica:

Disminución del poder, no hacer todo lo que la técnica nos posibilita y mantener las cuestiones a escala
humana. (Vanderburg, 2000, p. 128)

6

CONCLUSIÓN

Mantener las cuestiones a escala humana, de modo general, implica contrarrestar el ideal empirista
de conocimiento y asociar la saga tecnológica con fines humanos o sociales. Si bien no es posible
esperar un acuerdo inmediato sobre tales fines y objetivos, sí es posible, al mismo tiempo, reconocer la
diversidad de valoraciones asociadas como punto de partida para un diálogo fructífero entre actores
diferentes. Si bien este diálogo puede no llegar al acuerdo efectivo, aún así los entornos deliberativos y
democráticos cuentan con mecanismo institucionales para cerrar el debate, y comprometer por igual a
todos los participantes con el resultado de la deliberación.
He tratado de señalar que las discusiones sobre la eficacia y legitimidad de las prácticas científicas
suelen tratarse de modo separado, cuando en realidad deberían ser parte de una discusión integral a la
hora de evaluar la instalación de prácticas científicas innovadoras. He propuesto el contexto de implicación
como aquella plataforma conceptual que obliga a esta discusión conjunta, a partir de la proyección de
las implicancias posibles de las diferentes prácticas tecnológicas.
En mi opinión, sólo será posible elegir qué prácticas fomentar y cuáles regular si no nos guiamos
exclusivamente por la capacidad tecnológica disponible, sino por referencia a fines sociales que buscan
darle un rumbo específico al desarrollo tecnológico en una sociedad determinada. A su vez, la
posibilidad de esta elección deliberativa reside en la idea de posibilidades perdidas, a partir de la cual
podemos evitar desarrollar parte de la capacidad tecnológica en función de avanzar el cumplimiento de
valores y fines sociales.
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Redação científica no periódico O Patriota, de 1813
Francisco Possebom*
Conhecer as características da redação científica em determinada época e local constitui importante
subsídio para estudos em História da Ciência. A história das normas para apresentação escrita de
trabalhos acadêmicos no Brasil é assunto de especial interesse, pois contribui para a compreensão dos
padrões de redação acadêmica seguidos pelos pesquisadores do país.
Uma das fontes para a pesquisa das referidas normas é o periódico O Patriota, publicação iniciada em
1813 e encerrada em 1814. A Biblioteca Nacional possui a coleção completa. Este estudo baseia-se na
cópia microfilmada da coleção, disponível no Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência
(CESIMA), da PUC-SP.
Antes de se falar no referido periódico, é importante lembrar que
Periódicos, não os teve o Brasil antes do Correio Brasiliense, feito em Londres, e da Gazeta do Rio de Janeiro,
feita na Corte, ambos de 1808. Nem consta que anteriormente os tivesse manuscritos nem que os
impressos na Metrópole nele se lessem habitualmente. Na prática, era então o oceano muito mais largo do
que hoje. A epístola e a conversa foram os seus veículos naturais de informação, externa e interna.
Contudo, sempre apareciam por aqui folhas de Lisboa, as únicas no mundo a tratar das nossas coisas — as
coisas do Reino — e assim tão portuguesas quanto brasileiras. (Rizzini, 1945, p. 229)

Um marco para o início das publicações brasileiras foi a chegada da Família Real, em 1808, evento
que levou à criação de uma tipografia em terras nacionais:
A impressão Régia entrou a funcionar no próprio dia da sua criação, 13 de maio de 1808, estampando a
Relação dos despachos, publicada no dia de anos do Príncipe Regente, um folheto de 27 páginas. Vendia-se na
loja do livreiro Manuel Jorge da Silva, à Rua do Rosário. Até 1822, inclusive, saíram de seus prelos,
segundo o levantamento de Vale Cabral, 1.154 trabalhos, na maioria opúsculos e avulsos insignificantes,
papéis de expediente, editais, sermões, epicédios e epinícios, muitos impressos numa só página. (Rizzini,
1968, p. 177)

Vale lembrar que os conteúdos publicados passavam pela censura governamental (Sodré, 1983, p.
19).
O Patriota constitui uma amostra das publicações científicas nos primórdios da imprensa no Brasil.
Seu fundador e editor foi Manuel Ferreira de Araujo Guimarães:
Baiano, professor da Academia de Marinha de Lisboa, onde estudara, pensionado pelo governo, 1º
tenente, matemático e latinista, regressou a salvador em 1805. Passando ao Rio, obteve transferência,
ajudado de Linhares, para o corpo de engenheiros. Lecionou nas Academias de Marinha e Militar e chegou
ao posto de brigadeiro. Elaborou e traduziu diversas obras sobre sua especialidade, versejou, meteu-se na
política, foi deputado à 1ª Constituinte e mourejou sem descanso na imprensa. (Rizzini, 1945, p. 337)

O fundador definia o periódico como “Jornal Litterario, Politico, Mercantil, & C. do Rio de
Janeiro”. Seu primeiro número data de janeiro de 1813, ano em que circulou com periodicidade mensal,
e o último é de novembro-dezembro de 1814, ano em que as edições foram bimestrais.
*
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Cada edição de O Patriota é dividida em partes, conforme a concepção do editor a respeito de áreas
do conhecimento. As partes são as seguintes: “Artes”, “Botanica e Agricultura”, “Chimica”,
“Commercio”, “Historia”, “Hydraulica”, “Hydrographia”, “Literatura”, “Mathematica”, “Medicina.
Materia Medica”, “Politica”. Tal divisão mostra a amplitude da temática daquela publicação,
abrangendo desde estudos de Medicina e Química até poemas e contabilidade dos navios no porto. É
importante frisar que o que se entendia à época por “artes” é diferente do entendimento atual, como se
pode observar pelo título de dois artigos enquadrados naquela parte: “Memoria sobre o emprego do
assucar combinado com a polvora, extrahida do Repertorio das Artes, Manufaturas, e Agricultura” e
“Novo methodo para refinar assucar” (O Patriota, jan. 1813, pp. 10 e 22).
Os autores dos artigos eram, como o editor, pessoas ligadas ao governo do Príncipe Regente D.
João (Sodré, 1983, p. 19). Alguns eram apresentados com suas credenciais, como é o caso de “Manuel
de Arruda da Câmara, Doutor em Medicina pela Universidade de Montpellier, da Academia das
Sciencias da mesma Cidade, Correspondente da Sociedade de Agricultura de Pariz, e da Academia Real
das Sciencias de Lisboa, e Naturalista empregado no serviço de S. M. Fidelíssima na Capitania de
Paranambuco” (O Patriota, jan. 1813, p. 22) e de “Doutor Luiz José de Godoy Torres, Physico das
tropas daquella Capitania” [Minas Geraes] (idem, mai.-jun. 1814, p. 62). Aliás, alguns eram designados
por “Excellentissimo”. Outros informavam somente suas iniciais, costume de uma época e de um local
em que todos se conheciam. É o caso de “B.*”, autor de “Memoria sobre a plantação e fabrico do
urucú” (idem, dez. 1813, p. 3).
A coleção completa não apresenta grande variedade de autores, pois no Brasil daqueles tempos eram
poucos os homens de Ciência, como assinala Ferraz:
O pequeno número de pessoas dedicadas aos estudos sobre a natureza no Brasil, no início do século XIX,
faz com que os nomes se repitam ao abordarmos também escassas iniciativas nesse sentido. Assim, no
mesmo Laboratório do Conde da Barca, vamos encontrar ainda o mesmo José Caetano de Barros
realizando trabalhos depois publicados em O Patriota. (Ferraz, 1997, p. 200)

Os objetivos do jornal foram apresentados na “Introducção” do primeiro número, a qual se inicia
com este parágrafo:
He huma verdade, conhecida ainda pelos menos instruídos, que sem a prodigiosa invenção das letras,
haverião sido muito lentos os progressos nas Sciencias, e nas Artes. Por ellas o Europeu transmitte ao seu
antípoda as suas descobertas, e as mais doces sensações da nossa alma, os nossos mesmos suspiros (para
fallar com Pope) voão do pólo á Índia. Os homens de todos os Seculos são contemporâneos; e o sabio no
seu gabinete instrue-se ainda hoje com os Archimedes e Appolonios; recrea-se com os Homeros e
Anacreontes; consulta os Thucidides e os Livios; admira a eloquencia dos Demosthenes e Ciceros; e
ligando eras interrompidas por longas series de calamidades, salta atravez das irrupções dos Bárbaros, vôa
a despeito das injurias do tempo, e prende remotissimos anneis da cadêa não interrompida dos erros do
entendimento, e dos crimes do coração humano. (O Patriota, jan. 1813, p. iii)

No sexto parágrafo da introdução, o autor apresenta os objetivos propriamente ditos:

Convencido de que apodrecião no esquecimento Obras assaz recomendaveis, e noticias de sobra
interessantes, sem que huma mão habil colligisse, e ordenasse aquelles dispersos membros, e formasse
hum todo digno da atenção publica, doendo-me de que não acordasse a emulação á vista de tantos
modelos das nações cultas, como se a posição physica retardasse a luz a chegar ao nosso horizonte; cego á
insufficiencia de minhas forças, mas desperto ao brado da Patria; eu não hesitei hum momento em
emprehender aquillo, que todos os Literattos, primeiro que eu, havião pensado, e de que (infelizmente)
abrirão mão, aterrados com os embaraços, que circunstancias melindrosas tornavão quase insuperaveis.
Era preciso hum homem, que não tendo que arriscar hum nome conseguido á custa de preciosas
descobertas, ou de Obras de mão de Mestre, tivesse em pouca monta, assim applausos, como censuras;
que expondo-se, como parapeito, aos tiros da maledicencia, salvasse os sábios escritores, que cooperassem
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com suas luzes para o seu desempenho. Este homem apareceu; a inveja o apontou com o dedo, e ficou
logo alvo da murmuração dos ociosos. (O Patriota, jan. 1813, pp. iv-v)

Em seguida, o editor explica como montou o corpo de autores:

Mas talvez tenho esperdiçado expressões. Não he provavel que algum sabio, nem mesmo erudito, se abata
ao ponto de engrossar o partido, que costumão levantar obras desta natureza. Huma feliz experiencia me
tem mostrado que elles se prestão de bom grado ao convite, que lhes fiz no meu prospecto; muitos até
declarados Protectores deste Jornal, tem com todas as veras fomentado o seu augmento e esplendor, e
seus nomes recommendaveis entre os literattos da nação honrão já este primeiro numero. (O Patriota, jan.
1813, pp. vi-vii)

Encerra a introdução explicando como se desenvolveriam as publicações:

Tenho curado de misturar noticias nacionaes com estrangeiras, preferindo as primeiras. Algumas Obras
que era impossivel caberem nos limites de hum Jornal, forão divididas pelos N.os seguintes. Deste genero
hei dado algumas que são da mais decidida utilidade; vindo desta arte a abranger neste periodico escritos,
que lhe escapavão pela sua extensão. (O Patriota, jan. 1813, p. viii)

O primeiro número, datado de janeiro de 1813, apresenta características que se repetem nos
números seguintes, as quais comentaremos nos próximos parágrafos.
Na primeira página, o título “O Patriota, Jornal Litterario, Político, Mercantil &C. do Rio de Janeiro.
Segue-se a epígrafe “Eu desta gloria só fico contente, / Que a minha terra amei, e a minha gente.
Ferreira”. Logo abaixo, a numeração: “N. 1º” e o mês “Janeiro”. Depois, “Rio de Janeiro. Na
Impressão Regia. 1813. Com licença.”. E no pé da folha, “Vende-se na Loja de Paulo Martin, filho, na
rua da Quitanda, nº. 34, por 800 reis. Na mesma Loja se faz a subscripção a 4000 reis por semestre”.
A página 2 figura em branco e tanto ela como a 1 não têm visível o número de página. A partir da 3,
surge o número no canto superior, direito para as ímpares, esquerdo para as pares; em romanos até a
VIII, que é a última da introdução, e em arábicos entre parênteses a partir da “( 9 )”, centralizados no
alto das páginas. Nas folhas iniciais de cada artigo a numeração é oculta. No final dos artigos que
continuariam nos próximos números, constava “(Continuar-se-há.)” (O Patriota, jan. 1813, p. 34).
O primeiro parágrafo de cada artigo começa alinhado com a margem esquerda e iniciado por uma
letra com aproximadamente o triplo do tamanho das letras do texto. Os demais parágrafos iniciam-se
com uma entrada de quatro letras, ou seja, iniciam-se sob a quinta letra a partir da margem.
As margens são justificadas, isto é, alinhadas à esquerda e à direita, com hifenização. Os títulos dos
artigos são grafados em itálico e acompanhados pelos nomes dos autores.
Usam-se notas de rodapé para explicações. A numeração da nota de rodapé recomeça em 1 a cada
página. Tanto o número de chamada como o da nota de rodapé têm o mesmo tamanho das letras do
texto e são grafados entre parênteses.
Palavras estrangeiras eram grafadas em itálico: “Elles desprezavão altamente as calumnias e
improperios d’aquelles homens, a quem com tanta propriedade se podem applicar as palavras de Cícero
natus abdomini suo, non laudi atque glorie” (O Patriota, jan. 1813, p. iv).
A pessoa do discurso era a primeira do singular, como se vê nestes exemplos: “Até aqui tenho
fallado do uso, que tem este genero no commercio para as fabricas de panos; agora tocarei de passagem
noutros usos, que se se podem estender muito, tanto na economia, como no uso medicinal.” (O Patriota,
jan. 1813, p. 29); “[...] O gado he excellente, se exceptuar-mos o Vacum, de que vi muito pouco, e o
cavallar, que em nenhuma parte destes Reinos se encontra [...]” (ibid., p. 97).
Os artigos foram agrupados em partes conforme o tema. O primeiro tema é “Artes”, com dois
artigos: “Memoria sobre o emprego do assucar combinado com a polvora, extrahida do Repertorio das
Artes, Manufaturas, e Agricultura.” (O Patriota, jan. 1813, pp. 9-10), ao fim do qual se identifica a fonte
como “Repertory of Arts, &c. n.º 125”; “Novo methodo para refinar assucar por Luiz Honoré
Germain Constant, premiado a 27 de fevereiro de 1812” (ibid., pp. 10-21).
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Na seqüência, vem a parte “Agricultura”, com os artigos “Memoria sobre a cultura dos algodoeiros,
por Manuel de Arruda da Câmara, Doutor em Medicina pela Universidade de Montpellier, da Academia
das Sciencias da mesma Cidade, Correspondente da Sociedade de Agricultura de Pariz, e da Academia
Real das Sciencias de Lisboa, e Naturalista empregado no serviço de S. M. Fidelíssima na Capitania de
Paranambuco. Anno de 1797.” (O Patriota, jan. 1813, pp. 22-34); “Memoria sobre a plantação e fabrico
do urucú. Por B*.”(ibid., pp. 34-49).
A seguir, a parte “Hydrographia”, com o artigo “Methodo, que se seguio no trabalho
Hydrographico da Planta do Porto do Rio de Janeiro, levantada por Ordem do Serenissimo Senhor
Infante Almirante General, em o anno de 1810.” (O Patriota, jan. 1813, pp. 49-52), ao fim do qual o
autor é identificado apenas pelas iniciais D.J.B.
Segue-se a parte “Medicina”, com os artigos “No anno de 1798 se propoz por Acordo da Camara
desta Cidade a varios Medicos, hum Programa que tinha por objecto os quesitos seguintes.” (O Patriota,
jan. 1813, pp. 58-59); “Resposta, que deu o Doutor Manoel Joaquim Marreiros, aos quesitos
precedentes.” (ibid., pp. 60-67).
Em seguida, a parte “Literatura”, com uma “Ode” intitulada “ A’ partida de S. A. R. o Principe
Regente Nosso Senhor, de Portugal para o Brazil, feita em Paris aos 5 (a) de Janeiro de 1808, e recitada
em prezença dos Bons Portuguezes alli existentes”, com a seguinte identificação do autor: “Por B. ***”
(O Patriota, jan. 1813, pp. 68-73); “Do Dezembargador Antonio Ribeiro dos Santos a Francisco de
Borja Garção Stockler. Ode.” (ibid., pp. 74-75); “Ode” “Ao Illustrissimo Antonio Ribeiro dos Santos,
em resposta á antecedente, por Francisco de Borja Garção Stockler.” (ibid., pp. 76-78); “Ode Pindarica”
dirigida “Ao grande Affonso de Albuquerque, Governador da India. Por Antonio Diniz da Cruz.” (ibid.,
pp. 79-87); “Lira Inedita de T. A. Gonzaga, Author da celebre Marilia de Dirceo.” (ibid., pp. 88-90);
“Maximas, Pensamentos, e Reflexões Moraes.”, cujo autor identifica-se somente “Por hum Brazileiro”
(ibid., pp. 91-93); carta ao “Redactor” expondo debate em sociedade literária sobre a definição de
“syllaba”, assinada por S. P. F. (ibid., pp. 93-95); correspondência sem título de D. B. B., com data de 21
de dezembro de 1812, elogiando o jornal e o fato de “que o primeiro Jornal feito no Rio de Janeiro o
seja por hum Bahiano” (ibid., pp. 95-96).
Em seguida, a parte “Historia” apresenta o “Extracto da viagem, que fez ao sertão de Benguella no
anno de 1785 por ordem do Governador e Capitão General do Reino de Angola, o Bacharel Joaquim
José da Silva, enviado á aquelle Reino como Naturalista, e depois Secretario do Governo.” (O Patriota,
jan. 1813, pp. 97-100). É um texto que une a narrativa da viagem com a descrição de acidentes
geográficos, animais e pessoas.
Após, a parte “Politica”, com o “Calculo sobre a perda de dinheiro do Reino, offerecido ao Senhor
Rei D. Joam Quinto de eterna gloria, por Alexandre de Gusmão, Seu Secretario do Estado, Fielmente
copiado do seu original authographo.” (O Patriota, jan. 1813, pp. 101-107); o “Tratado de paz”, com
subtítulo “Entre S. M. o Rei da Suécia, e S. M. o Rei do Reino Unido da Gran Bretanha e Irlanda.”
(ibid., pp. 108-109); o “Tratado de Amizade, União e Alliança entre a Hespanha e a Rússia.” (ibid., pp.
110-111); o “Estado Político da Europa” (ibid., pp. 112-121); e “Obras puclicadas nesta Corte no mez
de Janeiro.” (ibid., pp. 121-122). Em seguida, a parte “Commercio”, com o “Mappa das embarcações
Portuguezas, que entrarão em Gibraltar em 1811, suas importações, exportações, etc.” (ibid., pp. 122125). Finalmente, o “Indice” (ibid., pp. 127-128), com os nomes dos artigos e suas páginas iniciais.
Mesmo textos literários apresentam menções a atividades científicas, como é o caso da ode “Do
Dezembargador Antonio Ribeiro dos Santos a Francisco de Borja Garção Stockler” (O Patriota, jan.
1813, p. 74):
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Tu nunca dás descanço
Aos severos estudos: de continuo
Lidas com Lócke e Newton,
E a physica e moral Natura sondas

e da ode de Francisco de Borja Garção Stockler em reposta a Antonio Ribeiro dos Santos (ibid., p. 78):
Seguir de Newton o atrevido vôo
Ousarão novos filhos d’Urania;
E seu rasto trilhando collocar-se
Apar d’elle poderão.

Vos, sabio de La Grange, Euler profundo,
D’Alembert perspicaz, subtil Bernoulli,
Preclaro de Laplace, émulos dignos
Sois do immortal Britanno.

Nos demais números de O Patriota os artigos seguem o padrão título, ementa (resumo do texto),
nome do autor, credenciais do autor e texto. Os textos dos artigos maiores são divididos em capítulos.
Alguns artigos numeram tópicos e parágrafos (§I, §2).
Os textos seguem as regras gramaticais e estilísticas da época. A maioria das frases contém de 50 a
100 palavras, com muitas coordenações e subordinações, como é o caso do já citado
Convencido de que apodrecião no esquecimento Obras assaz recomendaveis, e noticias de sobra
interessantes, sem que huma mão habil colligisse, e ordenasse aquelles dispersos membros, e formasse
hum todo digno da atenção publica, doendo-me de que não acordasse a emulação á vista de tantos
modelos das nações cultas, como se a posição physica retardasse a luz a chegar ao nosso horizonte; cego á
insufficiencia de minhas forças, mas desperto ao brado da Patria; eu não hesitei hum momento em
emprehender aquillo, que todos os Literattos, primeiro que eu, havião pensado, e de que (infelizmente)
abrirão mão, aterrados com os embaraços, que circunstancias melindrosas tornavão quase insuperáveis. (O
Patriota, jan. 1813, p. iv)

Os títulos dos artigos seguem o mesmo padrão, como é o caso de “Memoria Historica e
Geographica da descoberta das Minas Extrahida de Manuscritos de Claudio Manoel da Costa,
Secretario do Governo daquela Capitania, que consultou muitos documentos authenticos, existentes na
Secretaria do Governo, e em outros Archivos” (O Patriota, abr. 1813, p. 40) e “Methodo imaginado, e
praticado no Laboratorio Chimico do Excellentissimo Antonio de Araujo de Azevedo, nesta Cidade do
Rio de Janeiro, para a extracção do Oleo de Mamona (Ricinus communis)” (O Patriota, fev. 1813, p. 12).
Publicavam-se tanto obras brasileiras e portuguesas como estrangeiras, traduzidas, como se
depreende das palavras do editor:
Tenho curado de misturar noticias nacionaes com estrangeiras, preferindo as primeiras. Algumas Obras
que era impossivel caberem nos limites de hum Jornal, forão divididas pelos N.os seguintes. Deste genero
hei dado algumas que são da mais decidida utilidade; vindo desta arte a abranger neste periodico escritos,
que lhe escapavão pela sua extensão. (O Patriota, jan. 1813, p. 34)

Como se viu, os padrões mudaram ao longo desses quase dois séculos, mas algumas características
conservaram-se. Um longo trajeto foi percorrido das publicações dos primeiros textos científicos no
Brasil até o que existe hoje. Semelhanças e diferenças entre os padrões daquela época e os atuais
permitem-nos refletir sobre a redação científica como reflexo das mudanças na Ciência.
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O paradigma de Cuvier
Frederico Felipe de Almeida Faria*

1

INTRODUÇÃO

O estudo dos fósseis demandou séculos até que surgissem métodos e programas de pesquisa
apropriados para que aquele fenômeno natural fosse investigado de tal forma, que os resultados obtidos
fossem compartilhados pela comunidade envolvida e servissem de inspiração para ulteriores pesquisas,
em havendo uma promessa de sucesso ao explicá-los. Esta promessa emanou da própria capacidade de
resolução dos problemas definidos implicitamente dentro daquele campo de pesquisa levando deste
modo a uma adesão de pesquisadores daquela área de estudos. Assim este modo de delimitar e também
resolver um problema pode ser tomado sob uma perspectiva kuhniana como um paradigma científico.
Baseando-se na constatação do próprio Thomas Kuhn, da ocorrência de uma revolução darwiniana
(Kuhn, 2003, p. 227), que evidentemente operou em diversos domínios da História Natural, inclusive
no estudo dos fósseis, torna-se evidente que antes desta revolução, a Paleontologia já havia alcançado
um estádio de desenvolvimento no qual, pode-se caracterizar como um período de ciência normal.
Este, segundo Kuhn, seria o estádio de desenvolvimento de uma ciência onde um paradigma científico
já estabelecido, estaria recebendo reconhecimento de suas realizações, fornecendo problemas e soluções
modelares para uma comunidade de praticantes daquela área científica (Kuhn, 2003, p. 13), desta forma
articulando-se ainda mais o próprio paradigma. Mesmo que Thomas Kuhn tenha admitido que o
aspecto que mais evoluiu desde o lançamento de sua obra, A estrutura das revoluções científicas (1962) tenha
sido o conceito de paradigma (Kuhn, 2006, pp. 159-160)1, este trabalho se limitará ao conceito
desenvolvido em sua obra original2.
Universidade Federal de Santa Catarina: Frederico Felipe de Almeida Faria (doutorando do Programa de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Ciências Humanas). Rua Protenor Vidal, 405, Florianópolis, Santa Catarina, CEP. 88040-320. E-mail:
felipeafaria@uol.com.br
1 Kuhn reconheceu que o termo “paradigma” apontava para o aspecto filosófico central de seu livro mas que o tratamento que
lá recebeu foi bem confuso e que, então, passou a incluir uma convicção comum sobre a importância da filosofia e da
metáfora. Para este autor “qualquer coisa que possa ser dita em uma linguagem pode, com esforço e imaginação ser
compreendida por um falante de outra. O que é pré-requisito para uma tal compreensão, contudo, não é a tradução, mas a
aprendizagem de uma linguagem” (Kuhn, 2006. p. 81). Assim Kuhn abandona seu conceito original de paradigma, quando
afirma que a incomensurabilidade – componente básico de sua estrutura das revoluções científicas – torna-se um tipo de
intradutibilidade circunscrita a uma ou outra área em que duas taxonomias lexicais diferem. O próprio Kuhn reconheceu,
posteriormente, que sua concepção da mudança revolucionária tinha se tornado cada vez mais moderada (Kuhn, 2006, p.
75).
2 A estrutura das revoluções científicas proposta por Thomas Kuhn foi discutida, ao longo de toda sua carreira, por vários
filósofos da ciência tais como, Karl Popper, Paul Feyerabend, Larry Laudan, Imre Lakatos, Stephen Toulmin dentre outros.
E nessas discussões ficou evidente que os outros modelos propostos para a compreensão do desenvolvimento de uma área
científica, defendidos por filósofos como Popper, Laudan e Lakatos não se centravam no desenvolvimento de uma
disciplina científica como fez Thomas Kuhn, mas sim na competição e convivência de teorias científicas dentro do âmbito
de uma disciplina científica. Tal abrangência pode ser um indicativo de que este modelo de desenvolvimento científico
kuhniano seja o mais adequado para uma análise que esclareça em qual momento histórico a Paleontologia, atualmente uma
disciplina científica, passou a reunir os pressupostos que fizeram com que o conhecimento produzido em seu domínio
recebesse aceitação da comunidade científica, confirmando desta forma seu status científico atual.
*
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2

O ESTÁDIO PRÉ-PARADIGMÁTICO

Desde a Pré-História humana, diversos objetos fossilizados despertaram a curiosidade humana
recebendo assim valorizações, principalmente no âmbito religioso, provavelmente devido à sua
raridade, sua semelhança com organismos vivos ou parte deles. Além destes fatores, sua textura e
composições líticas, certamente influenciaram aqueles homens pré-históricos nessa ação valorativa. Na
Antiguidade, por sua vez, diversos pensadores levantaram hipóteses mais racionalmente elaboradas
sobre a origem dos fósseis. Neste período histórico a questão de sua origem orgânica se fez presente,
ou seja, alguns pensadores interpretavam os fósseis como sendo originados por organismos vivos,
diferentemente de outros pensadores que atribuíam sua origem a forças mágicas e celestiais que agiriam
nas entranhas da terra. Esta discussão atravessou os tempos medievais e se prolongou até a Idade
Moderna, onde todos os objetos petrificados obtidos através de escavação ou que se encontravam
expostos na superfície da terra eram denominados pelo termo “fossilia” (fóssil) (Edwards, 1967, pp. 1-2
e 40) o qual, segundo Papavero (1997, p. 251) parece ser derivado da palavra “fossus” que por sua vez
significa escavação.
Somente quando os trabalhos do médico e anatomista dinamarquês Nicolaus Steno3 (1638 a
1686/7) e do naturalista italiano, Fabio Colonna (1567 a 1650)4, relacionaram fósseis de organismos
marinhos, encontrados em localidades distantes da costa, à ocorrência de transgressões e regressões
marinhas pretéritas é que a origem orgânica dos fósseis recebeu aceitação por parte da comunidade de
estudiosos daqueles fenômenos naturais. O estabelecimento desse caráter orgânico foi prontamente
utilizado, por pensadores modernos e contemporâneos, principalmente os teólogos naturais
diluvianistas, como testemunho da existência de vestígios do Dilúvio Bíblico. A configuração da
distribuição universal dos fósseis e as localidades distantes do mar, na qual na maioria das vezes eram
encontrados fósseis de organismos marinhos, testificava para os teólogos naturais, a magnitude do
Dilúvio (Woodward [1723], 1939, p. 52). Mas logo, estes estudiosos receberam questionamentos sobre
as camadas em que se desenterravam os fósseis.
A área das ciências da terra que lidava com as questões estratigráficas já havia estabelecido,
principalmente através dos trabalhos de Steno, a existência de uma seqüência nos estratos geológicos, e
que esta deveria ser interpretada de forma cronológica (Steno [1669], 1939, pp. 37-44). Desta maneira,
para vários naturalistas, os fósseis encontrados em diferentes estratos poderiam ser tomados como
tendo sua origem em diferentes épocas, e não em um único evento, como afirmavam os diluvianistas
(Buffon [1807], 1939, pp. 68-70).
Desta forma, até o final do século XVIII, apesar da aceitação da origem orgânica dos fósseis, estes
continuavam a ser explicados sob diversos pontos de vista, sendo apenas descritos e insipidamente
classificados. Então, mediante a existência de várias escolas de pensamento competindo pelo domínio
de um campo de estudos, no caso o estudo dos fósseis, e ainda por nenhuma delas ter alcançado
alguma realização científica notável, a qual seria capaz de reduzir este número de escolas concorrentes,
o estádio de desenvolvimento desta área de estudos, a Paleontologia, deve ser considerado como préparadigmático, segundo Thomas Kuhn (2003, p. 224).
Assim como se observa, até este momento histórico, não houve nenhuma realização validada pela
comunidade científica da época que proporcionasse algum fundamento para sua prática posterior ou
que definisse os problemas e métodos deste campo de conhecimento, o que caracterizaria o surgimento
de um paradigma kuhniano.
3

4

Steno comparou dentes fossilizados de tubarão com os dentes de um tubarão atual, constatando que havia traços de sais
marinhos agregados aos primeiros. Em seu livro De solido intra solidum naturaliter contento (1669) formulou as leis naturais que
governam a formação de uma sucessão estratigráfica, tais como: Um estrato inferior é mais antigo do que os superiores.
Colonna constatou a presença da estrutura de união das valvas de conchas marinhas, e concluiu que tais estruturas só
poderiam ser decorrentes da atividade orgânica.
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3

O PROJETO DE CUVIER

4

O PARADIGMA DE CUVIER

Ao longo de toda sua trajetória científica, o naturalista francês Georges Cuvier (1769 a 1832),
projetou entender a natureza através das relações de funcionalidade, internas e externas a todos os
organismos, inclusive os extintos, desta forma ele planejou a elaboração de uma história natural plena.
Para que pudesse interpretar os dados coletados de seus estudos anatômicos sobre os organismos
vivos e fósseis, desenvolveu métodos, apoiando-se no princípio das “condições de existência”, o qual
ele expôs em seu trabalho de 1817, O reino animal. Desta maneira, formulou princípios anatômicos e
fisiológicos, nos quais, segundo Guillo (2003, p. 55), a comparação era um método que substituiria a
experimentação, pois esta impediria sua análise ou das leis que governam os seres vivos, ao destruir o
fenômeno da vida. Cuvier tratava os seres vivos como unidades funcionais regidas por leis específicas e
este tratamento implicaria em que as categorias taxonômicas fossem tipos de organização e que,
também, deveriam ser analisadas através de sua história, para serem compreendidas em sua plenitude
(Bowler, 1996, p. 45).
Em 1796, na alvorada de sua carreira, trilhada no Museu de História Natural de Paris, Cuvier
apresentou seu Relatório sobre espécies de elefantes, vivas e fósseis. Neste trabalho ele já estava propondo alguns
pontos de seu programa para a Paleontologia. Tendo como objeto de estudo fósseis de mastodontes e
mamutes, não se limitou à sua descrição, mas comparou-os com ossadas de elefantes viventes, asiáticos
e africanos, pretendendo estabelecer suas posições taxonômicas. Através dos seus métodos e leis da
anatomia comparada pôde concluir que os elefantes atuais, os mamutes e os mastodontes pertenciam a
espécies distintas, revelando colateralmente com esta constatação, o fenômeno natural de extinção. Mas
talvez a afirmação que ostente de forma mais clara a exposição de seu programa científico é a defesa
que ele fez :
[...] da existência de uma ciência que apesar das aparências tinha uma estreita relação com a anatomia, e
que se interessa pela estrutura da Terra, que coleta os monumentos da história física do globo e tenta, com
mão firme, esboçar um quadro das revoluções sofridas por ele: resumidamente, somente com o auxílio da
anatomia, é que a geologia pode estabelecer, de maneira segura, diversos fatos que servem como seus
fundamentos. (Cuvier [1796], 1997, p. 21)

É importante destacar que, até então, as ciências geológicas, assim como o estudo dos fósseis, ainda
não haviam atingido um grau de desenvolvimento suficiente para serem destacadas como áreas
científicas autônomas.
Em seu trabalho mais editado, Discurso sobre as revoluções da superfície do globo5, Cuvier afirma que até
aquele momento os fósseis haviam sido parcamente estudados e quando isto ocorria eram abordados
como objetos de curiosidade. Também afirmou que os fósseis não eram relacionados aos estratos
geológicos nos quais eles eram encontrados e que acima de tudo eles não haviam sido tratados como
“documentos históricos” (Cuvier [1812], 1997, p. 183). Esta abordagem histórica dos fósseis constante
de seu programa também aparece quando ele afirma na introdução de seu Discours que:
[...] como uma nova espécie de antiquário, eu tenho aprendido a decifrar e restaurar estes monumentos, e a
reconhecer e reagrupar em sua ordem original, os fragmentos mutilados e dispersos dos quais eles são
compostos; para reconstruir os seres antigos aos quais estes fragmentos pertencem; para reproduzi-los em
suas proporções e caracteres; e finalmente para compará-los àqueles que vivem hoje sobre a superfície da

5

Publicado em 1812. Este trabalho foi publicado inicialmente sob o título de Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes, où
l’on rétablit les caractères de plusiers éspèces d’animaux que les révolutions du globe paroissent avoir détruites (4 vols.), onde o Discurso
preliminar tratou das “revoluções” que o globo terrestre sofreu. Posteriormente este discurso foi publicado separadamente e
em 1826 sob o título de Discours sur les révolutions de la surface du globe.
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Terra. Esta é uma arte quase desconhecida; e pressupõe uma ciência dificilmente alcançada até agora, a
saber, aquela das leis que governam a coexistência das formas, das diferentes partes dos organismos.
(Cuvier [1812] 1997, p. 183)

Para desenvolver seu programa científico, Cuvier necessitou de métodos que o permitissem realizálo. Segundo Caponi (2004a, p. 181), ao admitir que “a Anatomia Comparada era um método, o método,
para produzir conhecimento fisiológico”, e que somente através dela o fenômeno da vida, ou as leis que
governam os seres vivos, poderiam ser analisados, (Guillo, 2003, p. 38), Cuvier empreende a busca
destas leis ou princípios, que viriam a tornar viável seu programa. Ele que, já havia declarado que a
história natural deveria procurar suas leis específicas, iniciou a tarefa de formulá-las. Para este
propósito, ele partiu, de um princípio conhecido como das “Condições de Existência” ou das “Causas
Finais”. Tal princípio foi exposto, de forma aplicada, em O reino animal da seguinte maneira:
Como nada pode existir sem que reúna as condições que tornam sua existência possível, as diferentes
partes de cada ser devem estar coordenadas de maneira a tornar possível o ser total, não somente de forma
isolada, mas em relação ao seu entorno. (Cuvier, 1817, p. 5)

Esta compreensão do fenômeno vital, levou-o a formulação de seu primeiro princípio da Anatomia
Comparada, o da “Correlação das Partes”, e este, por sua vez, alavancou a formulação do segundo
princípio, o da “Subordinação dos Caracteres”.
Exposto em seu Lições de anatomia comparada, de 1805, o primeiro princípio reza que: “todo ser
organizado forma um conjunto, um sistema único e fechado, no qual todas as partes se correspondem
mutuamente, e convergem à mesma ação definitiva por uma reação recíproca” (Cuvier 1805, p. 97).
Este caráter de reciprocidade denota que a alteração em uma das partes do organismo, obrigatoriamente
implicará na alteração de outras. Tal ocorrência deverá estar de acordo com o segundo princípio,
também exposto na obra O reino animal, como se segue:
[...] há traços de conformação que excluem outros; há os que, ao contrário, se incluem; por isso, quando
conhecemos tal traço em um ser, podemos calcular aqueles outros que coexistem com ele, ou aqueles que
são incompatíveis. As partes, as propriedades, ou os traços de conformação que possuem um maior
número de tais relações de incompatibilidade ou de coexistência com os outros, ou em outros termos, que
exercem sobre o conjunto do ser, a influência mais marcante, são aqueles que chamamos caracteres
dominadores, aos outros são os caracteres subordinados, ocorrendo em diferentes graus. (Cuvier, 1805,
pp. 10-11)

Visto que Georges Cuvier historicamente tem sido relacionado à defesa de posições antievolucionistas, torna-se relevante registrar que para ele, tais princípios não implicavam em fonte de
argumentação antitransformista, como de fato o próprio Cuvier evitou, ao não utilizá-los nos debates
que travou contra aqueles que defendiam o transformismo. Optou por utilizar como argumentos, por
exemplo, a ausência no registro fóssil de formas intermediárias ou mesmo a ausência de modificações
em espécimes atuais de animais desenhados ou mumificados pelos antigos egípcios (Caponi, 2004b, p.
247).
Baseado nestes princípios e recebendo um forte incremento com o volumoso acréscimo que a
coleção do Museu de História Natural de Paris, estava recebendo em conseqüência das conquistas
napoleônicas, Cuvier promoveu uma profusão de estudos. Estando à frente da cadeira de Anatomia
Comparada daquela instituição de pesquisas e fazendo intenso uso dos métodos que ele desenvolveu,
efetuou importantes reconstruções paleontológicas que permitiram a identificação de novas espécies
fósseis, tais como o megatério6, o paleotério e o anoplotério7, e fez ainda algumas correções, como a do
6

Megatherium sp. (preguiças gigantes da Mega-fauna do Cenozóico, período geológico atual, iniciado há 65 milhões de anos):
identificado em seu trabalho de 1796, Notice sur le squelette d’une trés-grande espèce de quadrupède inconnue jusq’à present, trouvé
Paraguay, et dépose au Cabinet d’Histoire Naturelle de Madrid. Apesar de o fóssil ter sido encontrado na Argentina, continuou a
ser denominado como “O animal do Paraguai”, demonstrando o quão pouco Cuvier sabia sobre as circunstâncias do
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pterodáctilo8, a do mosassauro9 e a da salamandra gigante10, animais extintos, que haviam sido
identificados e classificados de forma errônea por ilustres naturalistas. Somou-se a estes trabalhos a
lendária predição no episódio da identificação do sarigüê11 de Montmartre (Bacia Sedimentar, localizada
nos arredores de Paris). Tal fóssil, à primeira vista, não ostentava os principais caracteres taxonômicos
diagnósticos, mas mesmo assim Cuvier, ao aplicar seus métodos e princípios na análise dos dentes
daquele fóssil, predisse tratar-se de um fóssil de um marsupial (grupo restrito ao Novo Mundo e
Oceania). Quando parte da matriz lítica que envolvia aquele fóssil foi retirada, os caracteres
diagnósticos foram desvelados, confirmando sua predição.
Tal episódio, assim como os trabalhos de reconstrução paleontológica, possibilitadores da diagnose
taxonômica, renderam-lhe uma excelente aceitação de seus métodos pela comunidade científica, ou seja,
o fator kuhniano de reconhecimento de sua realização, proporcionando fundamentos para sua prática
posterior.
Em 1800, Cuvier empreendeu um amplo apelo para que se instalasse uma colaboração científica
internacional. Apoiado na política de pacificação napoleônica, que começava a ser incrementada,
clamou aos naturalistas de todo o mundo pelo envio de material para estudo, comprometendo-se em
custeá-los e fornecer os resultados destes estudos. Segundo suas próprias palavras, constantes em sua
obra, Extrato de um trabalho sobre quadrúpedes fósseis, de 1801: “Esta troca recíproca de informação é talvez
o mais nobre e interessante comércio que o homem pode realizar”. Assim, Cuvier acabou formando
uma comunidade que faria figurar em seus trabalhos, mesmo que de forma implícita, sua realização
dentro do campo científico da Paleontologia.
Ao identificar várias espécies “desaparecidas”, como eram até então denominadas as espécies
extintas, Cuvier se deparou com o fenômeno natural da extinção. Primeiramente abordado como um
“quebra-cabeças”, segundo a estrutura proposta por Thomas Kuhn, este fenômeno provocou o
evidente questionamento de qual seria o processo, ou os processos, responsáveis pela sua ocorrência.
Para responder a tal questão Cuvier, comprometido com seu paradigma, elaborou a sua “Teoria das
Catástrofes”, ou “Catastrofismo”, a qual pregava que a superfície da Terra haveria sido submetida, em
determinados locais e épocas, a diversos fenômenos geológicos, principalmente inundações, os quais
devido ao seu caráter súbito teria como conseqüência a destruição de várias espécies biológicas. Estes
eventos, denominados por ele “revoluções”, intercalavam-se com períodos de relativa tranqüilidade
geológica. As espécies que remanesciam em localidades não atingidas, posteriormente migrariam para
os locais submetidos a tais “revoluções”. Portanto para Cuvier, o mundo experimentou, em seu
passado, um período de plenitude em espécies, ou, dito de forma mais cuvieriana: uma plenitude das
formas. Contudo, a ocorrência destas revoluções sucessivas alteraria esta situação (Balan, 1979, p. 407).
achado (Rudwick 1997, p. 27), concentrando-se apenas em sua identificação e classificação.
Palaeotherium e Anaploterium são gêneros de animais da Mega-fauna cenozóica, sendo o primeiro assemelhado ao tapir sulamericano e o segundo a um cervídeo atual.
8 Em 1784 Cosimo A. Collini (1727-1806) havia identificado como sendo um réptil marinho. Cuvier em 1801 retificou como
sendo um réptil voador, e o denominou.
9 Em 1795 este fóssil havia sido trazido de Maastrich na Holanda, região do achado, como despojo de guerra. Barthélemy
Faujas de Saint-Fond (1742-1819), titular da cadeira de Geologia do Museu de Paris, identificou-o como um crocodiliano, e
Cuvier um ano depois corrigiu seu colega, identificando-o como um réptil marinho, chamando-o de mosassauro (lagarto do
rio Mosa, local da descoberta).
10 Em 1725 Johan J.Scheuchzer (1672-1733), teólogo natural identificou este fóssil como pertencente a um humano que havia
presenciado o Dilúvio. Um século mais tarde Cuvier faz a correção, e lhe dá o nome de Andrias scheuchzeri em homenagem
ao naturalista suíço.
11 “Mémoire sur le squelette presque entier d’un petit quadrupède du genre de sarigues, trouve dans le pierre a platre des
environs de Paris” (Annales du Muséum d’Histoire Naturelle). Este fóssil não apresentava os principais caracteres taxonômicos
diagnósticos, mas mesmo assim Cuvier predisse se tratar de um marsupial (grupo restrito ao Novo Mundo e Oceania).
Quando se retirou parte da matriz lítica envolvente, os referidos caracteres surgiram, confirmando sua predição.
7
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Tal alteração colocaria a economia natural em um processo de constante mudanças, já que o papel a ser
cumprido por cada ser vivo, dentro da natureza, ao se confirmar as extinções, deveria ser novamente
composto devido a ausência daquele componente, o ser extinto.
Ao estudar os fósseis de Montmartre, na Bacia de Paris, Cuvier constatou que aquele local, no
passado, havia sido submetido a diversas “revoluções”, pois seus estratos geológicos apresentavam
diferentes litologias. Constatou ainda que várias espécies fósseis, escavadas destas camadas,
encontravam-se “desaparecidas” (extintas). As diferentes composições litológicas daqueles estratos
teriam sua origem em diferentes “revoluções” pelas quais Montmartre havia sido submetida. Tais
“revoluções” seriam decorrentes de transgressões e regressões marinhas combinadas com inundações
fluviais. E o caráter súbito e catastrófico destas poderia ser observado pela ocorrência de fósseis de
espécies que se extinguiram quando do término de tal evento, o qual estaria registrado no estrato
geológico. Mas outra constatação também foi possível: o fato de que determinados grupos fósseis
surgiam apenas em determinados estratos (Cuvier & Brongniart [1808] 1997, p. 156).
Assim, por volta do ano de 1803, Cuvier iniciou um estudo estratigráfico em colaboração com o
mineralogista francês Alexandre Brongniart (1770-1847) que culminou com a formulação de outro
princípio que permanece em uso até os dias atuais nos estudos paleontológicos, qual seja: o princípio da
“Correlação Fossilífera ou Bioestratigráfica”. Tal princípio estabelece que determinados estratos podem
ser reconhecidos pelo seu conteúdo fossilífero (Cuvier & Brongniart [1808], 1997, p. 133). Diante de tal
premissa correspondências entre estratos distantes e não contínuos e ainda de litologias diferentes,
poderiam ser estabelecidas, desde que os fósseis contidos pudessem ser correlacionados
biologicamente. A utilização do princípio da “Correlação Fossilífera” permitiu a Estratigrafia aumentar
espacialmente seus estudos, o que resultou na confecção de mapas estratigráficos de grande abrangência
e assim, uma melhor compreensão das formações geológicas do Globo, além de uma maior
compreensão da distribuição das espécies fósseis nelas contidas.
Este trabalho em conjunto com Brongniart também teve como conseqüência a percepção de que
determinados grupos fósseis, de acordo com sua distribuição nos estratos, apareciam no registro
fossilífero, permaneciam por um período de tempo (representado pela espessura do estrato) e, depois,
eram substituídos por outros grupos. Tal percepção levou a constatação do fenômeno da “Sucessão
Biótica” que se apoiava na cronologia estratigráfica, já estabelecida, desde os trabalhos de Nicolau Steno
realizados no século XVII.
A partir daí, tornou-se viável o estabelecimento de um ordenamento cronológico da existência dos
grupos fósseis, possibilitando também uma melhor compreensão de sua história natural. Coleman
(1964, p. 139) destaca a pronta incorporação deste fator de historicidade ao estudo dos fósseis, que
desta forma passaram a integrar em definitivo um mundo natural, uno, em conjunto com os viventes.

5

UMA ANÁLISE KUHNIANA

Durante toda sua carreira, Georges Cuvier, consolidou seu projeto de elaborar uma verdadeira
história natural, que posicionasse os organismos, atuais e fósseis, em relação à natureza, baseando-se em
sua função e história. Após a aceitação de seus princípios de Anatomia Comparada e de Correlação
Bioestratigráfica os fósseis passaram a ser tratados como “documentos históricos”, tratamento que
recebem até os dias atuais.
Portanto, baseando-se nas idéias de Thomas Kuhn, é possível perceber que após um período préhistórico científico (pré-paradigmático) da Paleontologia, os fenômenos naturais, neste caso os fósseis,
foram explicados e estudados sob diversas abordagens. Estas, por sua vez, seriam decorrentes das
escolas em competição daquele determinado campo de estudos (Kuhn, 2003, p. 224).
Seguiu-se então uma rota para o período de ciência normal, como Kuhn denominou, com a
emergência do primeiro paradigma na Paleontologia, o de Georges Cuvier. Seu programa e métodos
passaram a figurar em trabalhos de vários cientistas com projeção naquela área (Guillo, 2003, p. 148), os
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quais aperfeiçoaram e exploraram as possibilidades daquele paradigma, evidenciando assim a adesão
desta comunidade que ele se empenhou tanto em fomentar.
Com o decorrer do tempo a promessa de sucesso se concretizou, pois o paradigma cuvieriano
explicava os fenômenos e também inspirava pesquisas ulteriores. A partir daí parece ter se instalado o
período de ciência normal, onde este paradigma foi mais articulado e suas possibilidades mais
exploradas, iniciando-se assim um tipo mais eficiente de prática científica orientada para a solução dos
“quebra-cabeças” (Kuhn, 2003, p. 224). As reconstruções paleontológicas, viabilizadas por esta prática,
possibilitaram uma maior compreensão dos fósseis e seu posicionamento na natureza, que a partir de
então pôde ser percebido sob um ponto de vista histórico. Sob a orientação deste paradigma, enigmas
científicos, quebra-cabeças kuhnianos, foram solucionados e fatos foram preditos, como por exemplo,
se observou no episódio do sarigüê de Montmartre.
Mas a introdução da historicidade no estudo dos fósseis levou a aceitação do fenômeno da extinção,
o qual, não deve permitir uma compatibilidade com a concepção de uma natureza em plena harmonia.
Esta, segundo Caponi (2004b, p. 244), seria decorrente do papel de uma economia natural onde “cada
ser contribui, tem uma função à cumprir e não, trava uma luta ou tem um lugar a conquistar, como é o
caso da economia natural darwiniana”. Tal incompatibilidade pode ter feito surgir questionamentos que
influenciaram na elaboração do conceito de economia natural darwiniana, tão importante para a
concepção da teoria evolucionista de Charles Darwin. Assim, desta maneira, poderíamos ter, com a
constatação da extinção, o surgimento de uma anomalia kuhniana, capaz de divergir da promessa de
sucesso induzida pelo paradigma e que regula a ciência normal, pois divergia do conceito de uma
natureza em harmonia plena, o qual estaria compondo o paradigma cuvieriano.
Segundo Thomas Kuhn a ciência normal freqüentemente suprime novidades fundamentais, porque
estas subvertem necessariamente seus compromissos básicos. Não obstante na medida em que esses
compromissos retêm um elemento de arbitrariedade, a própria natureza da pesquisa normal assegura
que a novidade não será suprimida por muito tempo (Kuhn, 2003, p. 24). Não foi diferente com a
Paleontologia, quando Cuvier invocou sua teoria das Catástrofes para explicar a extinção sem alterar seu
conceito de economia natural.
A constatação da ocorrência daquele fenômeno também implicou em um quebra-cabeças muito
difícil de ser resolvido, mesmo apelando para uma teoria já, de certa forma, aceita pela comunidade
científica, como o Catastrofismo. À medida que os estratos, de grandes extensões, iam sendo
correlacionados tornava-se cada vez mais difícil sustentar que as espécies sucessoras poderiam ser
remanescentes de outras localidades, pois com a composição de uma cartografia geográfica mais
universalizada, restariam poucas localidades onde estas espécies poderiam remanescer para compor os
estoques das “Revoluções” que se sucederam ao longo do tempo.
Esta sucessão temporal surgiu da constatação do fenômeno da sucessão biótica, que tornou
inevitável o estabelecimento de um ordenamento cronológico da existência dos grupos fósseis,
possibilitando também uma melhor compreensão de sua história natural. Coleman (1964, p. 139)
destaca a pronta incorporação deste fator de historicidade ao estudo dos fósseis, que desta forma
passaram a integrar em definitivo um mundo natural, uno, em conjunto com os viventes. A
incorporação deste fator também implicou numa abordagem temporal para a história da Terra e a
extensão de sua cronologia, para dimensões que o pensamento humano ainda apresentava dificuldades
de compreender (Toulmin & Goodfield, 1968, p. 17).
Estender a história da Terra para um mundo pré-humano e muito mais antigo que os registros do
homem, na época de Cuvier, era uma idéia tão nova que fez com que ele mesmo utilizasse em seu
Discours préliminaire a expressão “romper os limites do tempo” (franchir les limites du temps) (Cuvier, 1812,
pp. 46-47). Utilizou-a para definir a tarefa, que ele e seus sucessores deveriam cumprir: a de tornar a
história pré-humana compreensível para os homens confinados temporalmente ao presente – da
mesma maneira que os astrônomos fizeram quando tornaram compreensíveis os movimentos do
sistema solar aos seres humanos confinados espacialmente a um pequeno planeta (Rudwick, 2005, p. 3).
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A transição de paradigma, que posteriormente se seguiu na Paleontologia, resultou das
transformações realizadas pela revolução darwiniana na história natural, e refletiu no âmbito
programático do estudo dos fósseis, mas não no metodológico. Redirecionada por um novo programa
científico, a Paleontologia passaria a fornecer elementos para a composição de genealogias e não mais
unidades que compusessem um panorama pleno com a finalidade de se atingir a compreensão das leis
da organização. Em relação aos métodos e princípios da Anatomia Comparada de Cuvier, ainda hoje,
são fortemente utilizados nas reconstruções paleontológicas (cfr. Buffetaut, 2001, p. 93), através das
quais o paradigma darwiniano tanto se apóia e paradoxalmente recebe questionamentos. Outra
realização cuvieriana que permanece orientado os estudos paleontológicos, é o seu princípio da
Correlação Bioestratigráfica.
Desta forma é possível constatar que na Paleontologia, a estrutura da revolução científica, prevista
por Kuhn, teve singularidades. Os estádios pré-paradigmático e de emergência do primeiro paradigma,
assim como o de ciência normal, parecem ter seguido o processo previsto no Estrutura das revoluções
científicas. Porém na transição para o novo paradigma a estrutura revolucionária prevista por Kuhn
parece ter ocorrido somente na esfera conceitual, sem que houvesse uma total ruptura com o velho
paradigma.
Os fósseis, a partir de então, ao comporem genealogias, e não mais um panorama pleno para a
compreensão das leis que regeriam a organização dos seres vivos e extintos, continuaram a ser
classificados taxonomicamente em conjunto com os viventes. E ainda puderam, pelo estabelecimento
do caráter histórico defendido por Cuvier, serem ordenados cronologicamente e desta forma desvelar
mais dados sobre a história natural do Globo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALAN, Bernard. L’ordre et le temps. Paris: J. Vrin, 1979.
BOWLER, Peter. Life’s splendid drama. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
BUFFETAUT, Eric. Cuvier: le découvreur de mondes disparus. Paris: Pour la Science, 2001. (Collection Les
Génies de la Science)
BUFFON, Georges Louis Leclerc. Epochs of the history of the earth [1807]. Pp. 65-73, in: MATHER
Kent F. (ed). Source book in geology. New York: McGraw-Hill, 1939.
CAPONI, Gustavo Andres. Georges Cuvier. Un nombre olvidado en la historia da la fisiología. Asclepio
Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia 56 (1): 169-207, 2004 (a).
–––––. Los objetivos cognitivos de la paleontologia cuvieriana. Principia 8 (2): 233-258, 2004 (b).
COLEMAN, William. Georges Cuvier: zoologist. Cambridge: Harvard University Press, 1964.
CUVIER, Georges. Note on the skeleton of a very large species of quadruped, hitherto unknow, found
in a Paraguay and deposited in the cabinet of natural history in Madrid [1796]. Pp. 27-32, in:
RUDWICK, Martin J. S. Georges Cuvier, fossil bones and geological catastrophes. Chicago: University of
Chicago Press, 1997.
–––––. Extract from a work on the species of quadrupeds of which the bones have been found in the
interior of the earth; addressed to savants and amateurs of the sciences [1801]. Pp. 45-58, in:
RUDWICK, Martin J. S. Georges Cuvier, fossil bones and geological catastrophes. Chicago: University of
Chicago Press, 1997.
–––––. Leçons de anatomie comparée. Paris: Baudouin, 1805.
–––––. Preliminary discourse [1812]. Pp. 183-252, in: RUDWICK, Martin J. S. Georges Cuvier, fossil bones
and geological catastrophes. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
–––––. Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes. Discours préliminaire. Paris: Flammarion, 1812.
–––––. Le règne animal. Paris: Deterville, 1817.
170

CUVIER, Georges & BRONGNIART, Alexandre. Essay on the mineral geography of the environs of
Paris [1808]. Pp. 133-156, in: RUDWICK, Martin J. S. Georges Cuvier, fossil bones and geological
catastrophes. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
EDWARDS, William. The early history of palaeontology. London: British Museum (Natural History), 1967.
GUILLO, Dominique. Les figures de l’organisation. Paris: Presses Universitaires de France, 2003.
KUHN, Thomas. S. A estrutura das revoluções científicas. Trad. Beatriz Vianna Boeira & Nelson Boeira. 8a
ed. São Paulo: Perspectiva. 2003.
–––––. O caminho desde “A estrutura”. Trad. César Mortari. São Paulo: Unesp, 2006.
PAPAVERO, Nelson; TEIXEIRA, Dante Martins; RAMOS, Maurício Carvalho Ramos. A Protogea de
G. W. Leibniz (1749). São Paulo: Plêiade, 1997.
STENO, Nicolaus. Of solids naturally contained within solids (From The prodromus of Nicolaus Steno’s
dissertation concerning a solid body enclosed by process of nature within a solid [1669]). Pp. 33-44, in: MATHER,
Kent (ed.). Source book in geology. New York: McGraw-Hill, 1939.
RUDWICK, Martin. Georges Cuvier, fossil bones, and geological catastrophes: new translations and interpretations of
the primary texts. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
–––––. Bursting the limits of time: The reconstruction of geohistory in the age of revolution. Chicago: University of
Chicago Press, 2005.
TOULMIN, Stephen; GOODFIELD, June. El descubrimiento del tiempo. Trad. Néstor Miguez. Buenos
Aires: Paidos, 1968.
WOODWARD, John. Earth history and the deluge [1723]. Pp. 49-52, in: MATHER, Kent F. (ed).
Source book in geology. New York: McGraw-Hill, 1939.

171

La razón ilustrada y la exclusión de las mujeres:
creencias y conveniencias
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LA ILUSTRACIÓN Y LA CONDICIÓN DE LAS MUJERES

Entre las razones que esgrime Paul Hazard en su libro La crise de la conscience Européenne (1680-1715)
para considerar que en dicho período aconteció una suerte de Protoilustración, se cuenta la
circunstancia de que las exposiciones públicas acerca de la nueva ciencia acercaban el saber científico a
vastos sectores de la población, más allá del dominio de los expertos. En la primera mitad del siglo
XVII, dada la decisión explícita de Galileo de escribir en italiano, la claridad de su discurso y su
accesibilidad a un público muy vasto, podemos afirmar que el gran físico italiano fue creador y a la vez
popularizador de su propia obra: el investigador y el divulgador son aquí uno y lo mismo (Boido, 2000,
pp. 35-37). En el mismo sentido, Descartes escribía en francés su Discours de la méthode para que, según él
mismo decía, hasta las mujeres pudieran entenderle: la desventaja de estas últimas, a quienes
mayoritariamente se excluía del conocimiento del latín, se convertía así en una ventaja. Pero todo ello ya
no puede ser afirmado prácticamente de la obra de ningún otro científico de la segunda mitad del siglo
XVII o de principios del siglo XVIII: los Principia o la Opticks newtonianos, por caso, sólo podían ser
comprendidos por expertos. Mientras el Dialogo de Galileo formaba parte de un áspero proceso de
legitimación de la nueva ciencia ante el saber tradicional, los Principia presuponían que ella estaba ya
consolidada e institucionalizada. En este contexto, resulta significativo que, a fines del siglo XVII y
comienzos del XVIII, hiciese su aparición un grupo de popularizadores de la ciencia que, como
Pemberton (amigo de Newton), Fontenelle, Voltaire y otros autores menos conocidos, sin ser ellos
mismos científicos originales, intentaban exponer las nuevas teorías en un lenguaje accesible a los no
versados en tales cuestiones. La dicotomía investigador-divulgador se había concretado.
¿Por qué esta divulgación o popularización era necesaria? El newtonianismo, en la visión que de él
fue adoptada en el siglo XVIII, podía ser invocado para sostener la idea de un plan divino en la
organización ordenada y armoniosa de la naturaleza, y la mediatización de la ciencia para su
descubrimiento. Por extensión, dentro de la sociedad y en conformidad con los designios divinos,
debían reinar el orden y la estabilidad. Para los filósofos de tendencias conservadoras o reformistas
moderadas, esta exigencia quedaba satisfecha por la filosofía newtoniana, adecuada al absolutismo
político, pues, ¿quiénes sino los soberanos y los eclesiásticos habrían de poner coto a las tentaciones del
desorden social y del pecado? Por otra parte, el poder político y eclesiástico debía ser compartido con el
de la incipiente burguesía, la cual requería una nueva ciencia tanto en un sentido ideológico como
económico. Escribe Marta Fehér:
El popularizador jugaba el papel de comerciante en el mercado de las ideas, mediando entre el productor y
el consumidor de bienes intelectuales. Éste fue el proceso a través del cual la nueva ciencia creó su propio
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público. […] Eslabón entre la ciencia y la esfera no científica, tenía que ajustar su actividad y su producto a
las necesidades de ambas partes y transmitir, así, un mensaje en ambas direcciones; daba forma a la ciencia
según el molde de los modos de razonar de los legos, y a la mente de éstos según el molde de la propia
ciencia. Dando una imagen de la ciencia a los profanos (que la ciencia debía reconocer como suya de
hecho, lo quisiese o no), se inducía al lego a adecuarse a la imagen idealizada que él poseía de lo que era un
intelectual, es decir, a creerse una persona no precisamente ilustrada, pero sí inteligente, lo que queda para
él demostrado con el mismo hecho de aceptar la teoría científica que el popularizador le ha transmitido.
(Fehér, 1998, p. 50)

Un aspecto notable de este proceso de popularización de la ciencia lo conforma el hecho de que las
mujeres (obviamente, de la aristocracia o la alta burgesía) no fueron excluidas del mismo. Analizaremos
como ejemplo el libro de Francesco Algarotti Il Newtonianismo per le dame, ovvero Dialoghi sopra la luce, i
colori e l’atrazzione, publicado en Milán en 1737, que adquirió una extraordinaria difusión: fue traducido
casi inmediatamente al francés, inglés, alemán, ruso y portugués. Algarotti, hombre de gran erudición,
fue muy estimado por destacados filósofos y gozó de la amistad de Voltaire, quien no escatimó elogios
hacia su persona y su obra. Publicó escritos sobre arte, ciencia, política y economía.
II Newtonianismo per le dame consta de seis conversaciones entre el autor y la llamada “marquesa de
F.”. Algarotti toma partido en contra del cartesianismo y trata de demostrar la supremacía del
pensamiento de Newton, lo cual, por supuesto, logra, pues la marquesa se declara finalmente, al cabo de
una conversión un tanto kuhniana, una convencida newtoniana. Pero el rasgo más destacado del libro
es que el autor se dirige explícitamente a una audiencia femenina, lo cual conforma por entonces una
práctica, si bien no totalmente excepcional, al menos poco usual. Algarotti presupone que la marquesa
ya conoce el cartesianismo a través de la obra de Fontenelle Entretiens sur la pluralité des mondes (1686),
libro en el que, por primera vez, es precisamente una mujer, la marquesa de G., la persona que
representa el papel de lego en estas cuestiones, pero de mentalidad abierta e inteligente. (Nos
preguntamos si ambas interlocutoras no habrán estado inspiradas en el personaje de Sagredo, del
Dialogo y los Discorsi de Galileo; Sagredo, un aristócrata veneciano, tampoco es un especialista.) Algarotti
creaba por tanto una imagen de la mujer altamente idealizada, aunque irreal, a la que todas las señoras
de su época podían y debían aspirar a parecerse. Por otra parte, se afana por mostrar cuán beneficiosa
es, o podría ser, la aceptacion del newtonianismo para la mejoramiento de la situación política y el
orden social en general. En tal sentido seguía los pasos de Jean Théophile Desaguliers, amigo de
Newton y coautor del manifiesto fundacional de la masonería moderna, quien pretendía formular la
ideología de esta alianza entre la ciencia y las élites gobernantes. Él fue uno de los primeros en recurrir a
la filosofía newtoniana de la naturaleza con fines explícitamente ideológicos, lo cual harían luego
Voltaire, Rousseau, Adam Smith y, para el caso, Algarotti. Escribe Desaguliers que el sistema
newtoniano del mundo es el mejor modelo de gobierno, e intenta convencer a sus lectores de que la
filosofía newtoniana de la naturaleza puede oficiar de fundamento metafísico del nuevo régimen
político, la monarquía constitucional. El hecho de que la filosofía newtoniana de la naturaleza pudiese
servir como justificación metafísica última de dicha monarquía (o incluso de la república constitucional,
como en el caso de los Estados Unidos) reforzaba la aceptación de los resultados científicos, así como
también proporcionaba seguridad en sí mismos a políticos y ciudadanos. La culminación de todo el
proceso se concretó en el fortalecimiento de la alianza entre ciencia y sociedad civil, y en el sentimiento
de una cooperación que beneficiaba a ambas partes.
¿Por qué Algarotti considera que es conveniente que aun las mujeres comprendan los principios
básicos del newtonianismo? Podríamos formular, a modo de hipótesis, que la respuesta se halla en
alguna faceta del pensamiento ilustrado referido a una eventual nueva perspectiva de la mujer que la
conciba como un ser que, a la par del hombre, puede y debe no sólo acceder al conocimiento científico
y filosófico ya establecido sino incluso producirlo. Al fin de cuentas, nuestro autor es contemporáneo
de las primeras manifestaciones de la Ilustración, pues ya Montesquieu y Voltaire, por ejemplo, en la
fecha de publicación del Newtonianismo per le dame, habían publicado algunas de las obras fundacionales
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del Siglo de las Luces: Montesquieu con sus Lettres persanes (1721) o Considérations sur les causes de la
grandeur des Romains et de leur décadence (1734), una de las primeras obras importantes de la Filosofía de la
Historia, y Voltaire con sus Lettres anglaises (1734). Y sin duda Algarotti simpatizaba con ellas.
Pero esta hipótesis es insostenible. En el pensamiento ilustrado nada cambia con relación a épocas
anteriores: el conjunto de las mujeres tiene inevitablemente como referente al de los hombres, y es
exclusivamente a partir de él que puede ser establecida la noción misma de “feminidad”. Cuando a las
mujeres se les concede la palabra, como ocurre en ciertos libros de la época, se lo hace a través de un
discurso masculino, pues aquéllos han sido escritos por hombres. Se presupone la existencia de una
“naturaleza femenina”, y por ello mismo se infiere que la condición de la mujer está estrechamente
vinculada con (y determinada por) la naturaleza misma. El acceso de la mujer a la educación, a la cultura
o a la ciencia no podría modificar lo que ha sido prefijado por un imperativo de orden natural.
Finalmente, por cuanto se identifica a la naturaleza con la pasividad, y por consiguiente ésta ha de ser
también patrimonio de la mujer, se concluye que sólo la actividad del intelecto masculino permite
ingresar al mundo de la ciencia, la filosofía y el conocimiento en general. De él queda excluida esa
“mitad del género humano” de la que hablan Rousseau y Condorcet (Crampe-Casnabef, 1992, pp. 346359).
Las consideraciones anteriores deben ser complementadas con la mención de aspectos políticos y
sociológicos del pensamiento de la época. A través de la razón, se afirma, se accederá a la igualdad entre
los seres humanos. El hombre ilustrado apoya y promueve las estructuras cognitivas de la nueva ciencia,
que emplea para combatir el autoritarismo político e intelectual del feudalismo. Pero para consolidar su
modelo de organización social, el nuevo orden emergente necesita dividir los ámbitos de lo “público” y
lo “privado” (este último, para Locke, algo separado de la sociedad política). Como consecuencia, la
tensión entre ese reconocimiento de la capacidad emancipatoria de la razón ilustrada (que en teoría
alcanzaría hasta las mujeres) y la vigencia de las presiones de una concepción patriarcal anterior, se
inclina decididamente por esta última. A partir del ejercicio de la razón, lo “natural” del marco político,
económico y social del pasado inmediato se cuestiona, pero queda en pié la “naturalización” de la
condición femenina.
De manera tal que la mujer queda relegada al ámbito de lo “privado” y al reino de lo doméstico,
lugar de la reproducción de las condiciones de supervivencia de los individuos. Los hombres,
propietarios, son los sujetos “naturales” de la vida pública; las mujeres, no propietarias, cumplen la
función de asegurarles a ellos, sin impedimentos, el acceso al ámbito público. La voluntad del pater
familias rige el vínculo conyugal, pues éste conserva las modalidades de antaño y a él no se transmiten
los valores pregonados por el pensamiento ilustrado: la defensa de la libertad individual y la caducidad
del orden feudal y el absolutismo. Esta separación de los ámbitos público y privado transforma la
diferencia sexual en una desventaja social: la vida privada es asociada al afecto, al amor, a la pareja, a la
familia, a la maternidad, a lo emocional, a la reproducción de la vida cotidiana, al trabajo “no
productivo” y, por tanto, no remunerado, no visible, no tangible. La vida pública, por su parte, es
asociada con lo socialmente útil: con la producción de riquezas y de ganancias, con lo racional, lo
creativo, lo verdadero y exacto, con la participación en instituciones u organizaciones sociales que
demandan racionalidad, fuerza, creatividad. Este ámbito es adjudicado a los hombres, ya que también
por “naturaleza” son más racionales, creativos, fuertes, seguros y competitivos para afrontar las
vicisitudes que entraña el trabajo fuera del hogar. Rousseau, en particular, no niega que la razón sea
también de utilidad para las mujeres, pero, agrega, podrá serlo sólo en aquellos casos en que sea
imprescindible para el mejor desempeño de las tareas que le demandan el cuidado de su hogar y su
familia. En Emilio escribe:
La investigación de las verdades abstractas y especulativas, de los principios, de los axiomas de las ciencias,
todo lo que tiende a generalizar las ideas es ajeno a las mujeres: sus estudios deben referirse íntegramente a
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la práctica; a ellas corresponde la aplicación de los principios que el hombre ha encontrado (Rousseau,
citado por Crampe-Casnabef, 1992, p. 351).

Sostiene además que la presencia de la mujer en lo público es el indicador de la decadencia social
imperante. Se refiere a la influencia femenina en los salones parisinos de la época, que podrían llevar a la
contaminación de los hombres, afeminándolos: es necesario, a su juicio, limitar esta participación de la
mujer y recluirla en su ámbito natural hogareño, destinado a satisfacer las necesidades primarias de su
marido y sus hijos.
Pero es precisamente en dichos salones donde ciertas mujeres (de condición social elevada)
colaboran con la difusión del nuevo espíritu filosófico y de las nuevas ciencias, promoviendo a la vez el
auge de la literatura. Constituía, en el siglo XVIII, uno de los pocos espacios de libertad en donde la
mujer podía expresarse. Las princesas, sin duda, siempre habían tenido en épocas anteriores la
posibilidad de mantener un círculo intelectual, de reunir alrededor de ellas hombres y mujeres cuya
ocupación principal era la conversación inteligente; y, cuando eran capaces, de proponer alicientes a esa
conversación y guiarla hacia determinados temas. La lista sería interminable: por caso, los cenáculos del
Renacimiento, los círculos de Isabel de Inglaterra o de Cristina de Suecia. Pero no hay salón, entendido
como institución, si no es a partir del momento en que esos focos de cultura emigran fuera de la corte o del
palacio para dispersarse en la ciudad, en las residencias particulares. Y ello se produjo en Francia ya a principios
del siglo XVII, si bien no aconteció luego en todos los países europeos.
Margaret Jacob ha caracterizado la nota esencial de una nueva cultura secular emergente en la
Europa del siglo XVIII, centrada menos en la dimensión política que en la sociabilidad urbana,
manifestada por la creación de cofradías cuyos miembros se reunían en clubes, cafés, academias
científicas, sociedades literarias y filosóficas (Jacob, 1991, p. 30). En correspondencia con ello, los
salones del siglo XVIII son cajas de resonancia para los autores y para sus obras. De allí que las mujeres
que animaban estos espacios de reunión, señala David Ogg,
[...] ejercían una profunda influencia sobre los artistas y hombres de letras, generalmente en la dirección de
suavizar, lo que, si no, habría sido áspero o excesivo. En un salón un autor podía dar a conocer sus
opiniones antes de publicarlas y beneficiarse de las críticas amistosas que, en otras circunstancias, se
habrían expresado en una recensión hostil; o podía expresar opiniones demasiado extremas o peligrosas
como para exponerlas en un libro impreso; o podía incluso garantizarse el apoyo necesario para la elección
a la Academia Francesa. (Ogg, 1974, p. 324)

La participación de escritores, filósofos y científicos en estos salones es bien conocida: Diderot en la
casa de Mme. d’Epinay, Buffon en la de Mme. Necker, Voltaire en la de Mme. du Chátelet, su
protectora y amante, traductora al francés de los Principia newtonianos.
En conclusión, parece razonable sustituir la hipótesis de que las premisas del iluminismo pudiesen
haber incidido positivamente en cuanto al reconocimiento de las posibilidades intelectuales de la mujer
por una hipótesis sociocultural: la actividad que se desarrollaba en el seno de esa particular institución
educativa, el salón de las cortes europeas, permitió un relativo acceso de las mujeres al conocimiento de
la época y a la vez sirvió como difusor de las nuevas ciencias y filosofías. Por medio de los elegantes
diálogos del Newtonianismo per le dame, Algarotti pretendía entonces lograr que el newtonianismo
estuviese de moda en los salones de las mujeres de la aristocracia, y que éstas, una vez comprometidas
con tales ideas, las transmitiesen a sus maridos y amigos en sus residencias privadas. De este modo, el
paradigma newtoniano, y su legitimación de un orden político, continuaría captando adeptos entre
sectores sociales cada vez más amplios de la nobleza y de la burguesía.

2

LA PERMANENCIA DE LA SITUACIÓN ANTERIOR EN LA ACTUALIDAD

Podríamos suponer que en los trabajos contemporáneos en ciencias sociales no se conciben formas
de organización social que, tal como sucediera en el siglo XVIII europeo, den por supuesta la sujeción
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de la mujer. Pero no es así. Cambian las líneas argumentales, se suavizan los contenidos patriarcales con
una pátina de liberalismo condescendiente que critica la postergación e inserción desventajosa de la
mujer en la vida pública, pero se reconoce que, infelizmente, esa adscripción de la mujer a la esfera de
lo privado, lejos del logos y de la ley, es funcional al equilibrio del orden social. Permanecer en ese lugar
es un deber, afirma el sociólogo norteamericano Talcott Parsons, indispensable para el mantenimiento
de la estructura social. En un trabajo sobre la estructura social de la familia norteamericana sostiene:

[…] la función femenina dominante es la de ama de casa, esposa y madre, especialmente en los sectores de
clase media, estructuralmente cruciales para nuestra sociedad. Aparte del problema práctico
extremadamente importante de ver cómo se puede cuidar adecuadamente el hogar y los hijos, este hecho
tiene una consecuencia importantísima: impide que los cónyuges compitan entre sí en la esfera ocupacional
[…] esfera que, para el hombre norteamericano es […] el foco más importante de sus sentimientos de
valor personal y de confianza en sí mismo. Las funciones de esposa y madre son las principales en el tipo
familiar fundamental de los EEUU […]. Por ello, parece que la función femenina más apropiada es la que
podríamos calificar de doméstica […]. (Parsons, citado por Molina Petit, 1994, pp. 131-132)

La escasez de estadísticas diferenciadas por género impide conocer con precisión y mucho menos
evaluar el desarrollo de los distintos niveles de segregación a lo largo del tiempo. La principal dificultad
que se presenta al estudiar la situación de las mujeres en la ciencia, en el primer mundo y mucho más
acentuadamente en los países periféricos, es la falta de estadísticas diferenciadas por sexo, que deberían
ser realizadas y publicadas sistemáticamente. De todas maneras, los pocos datos disponibles, como los
referidos al acceso de las mujeres a las escuelas o a las universidades, son poco conocidos y divulgados.
Ellos señalan que, como grupo social, las mujeres lograron ingresar a tales instituciones sólo a finales
del siglo XIX; en las universidades norteamericanas ya había ocurrido lo propio a mediados de dicho
siglo, pero en departamentos o colleges segregados; en las suizas, en la década de 1860, en las francesas en
la de 1880, en las alemanas en 1900 y en las británicas en 1870, aunque universidades como la de
Cambridge no las admitirían sin ningún tipo de restricción hasta 1947. Las universidades británicas no
admitieron a las estudiantes en las mismas condiciones que a los hombres hasta 1895. Sin embargo, aun
entonces, cuando se permitía estudiar a una mujer, ésta no podía licenciarse en las universidades de
Oxford y Cambridge. En esta última se admitió a las mujeres en los exámenes en 1881, pero hasta 1948
sólo podían optar a títulos de segunda categoría. En las universidades españolas se las admitió por vez
primera en 1668, pero poco después una normativa exigía permiso de la “autoridad competente”
(ministro de Instrucción Pública, Rector, padre o esposo) y sólo se permitió el libre acceso, sin ningún
tipo de restricción, a partir de 1910. Las academias científicas tardaron aún más en admitir mujeres.
Marjory Stephenson y Kathleen Londsdale fueron las primeras en ser aceptadas en 1945 por la Royal
Society, casi tres siglos después de la fundación de ésta; en 1979, Yvonne Choquet-Bruhat fue la primera
mujer en ingresar a la Académie des Sciences francesa, 313 años después de creada la institución; Liselotte
Welskopft, en 1964, se convirtió en la primera mujer miembro de pleno derecho de la Akademie der
Wissenschaften de Berlín. Las primeras mujeres españolas en acceder a las academias científicas nacionales
fueron María Cascales (Real Academia de Farmacia, en 1987) y Margarita Salas (Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, en 1988). En 1999, sólo el 5,6% de los miembros de la Academia Europea eran
mujeres (González García & Pérez Sedeño, 2002). En cuanto a la Argentina, la Academia Nacional de
Medicina de Buenos Aires, creada en 1822, abrió sus añejas puertas a una mujer en una fecha tan tardía
como 1991; se trató de la muy reconocida investigadora biomédica Cristiane Dosne de Pasqualini, casi
octogenaria y con 300 publicaciones científicas.
Superados en algunos países ricos del primer mundo los impedimentos para acceder a la formación
superior, los términos de la participación de las mujeres en la producción de ciencia y tecnología siguen
siendo inferiores a lo que podría esperarse, dada la masa crítica existente. En un reciente informe de la
ETAN (European Technology Assessment Network) se muestra que, mientras la proporción de estudiantes de
ambos sexos es similar, e incluso superior a favor de las mujeres en algunas disciplinas, los hombres
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ocupan la gran mayoría de puestos de profesor de dedicación completa; incluso en los países donde la
discriminación es menor (Finlandia, Francia y España), las mujeres representan sólo entre el 13 y el
18% de los profesores titulares en las universidades (ETAN, 2001, p. 10). Este mismo informe indica
que, en general, son pocas las mujeres que ocupan puestos superiores de gestión en universidades, lo
que implica que quedan ausentes de los debates en los cuales se toman decisiones relacionadas con
políticas académicas que conciernen al conjunto. No tienen, por tanto, posibilidades de ejercer su
derecho a plantear alternativas o proponer diferentes procedimientos. Así, en Francia, en 1999, sobre
un total de 88 rectores, solo cuatro eran mujeres. En Alemania, en 1998, lo eran 11 sobre 222. En
España, en 1999, sólo lo era una de los 61 rectores y una de los 61 vicerrectores. En el Reino Unido,
aproximadamente el 5% de los Vice Chancellors (5/104) son mujeres, y durante la primera mitad del siglo
pasado numerosos ámbitos científicos las excluyeron legalmente. La cuestión de las mujeres y la ciencia
se trató por primera vez en los países nórdicos en los años ochenta del siglo XX. En Alemania, el
primer informe nacional sobre la promoción de la mujer en el mundo científico se publicó en 1989. A
su vez, con relación al otorgamiento del Premio Nobel establecido en 1901, sólo 11 de los 457 premios
concedidos en el apartado de ciencias fueron obtenidos por mujeres. Sin embargo, los equipos de
trabajo de muchos de los galardonados las incluían. Varios premios importantes no se han concedido
nunca a una mujer. Una notable excepción a este panorama lo constituye en nuestro continente la
Universidad de La Habana, donde el 61% del claustro universitario es femenino, así como el 43% de los
docentes titulares y el 50% de los directivos. De los investigadores, el 58% son mujeres y constituyen
también el 45% de los que administran este ámbito. En todo el espacio de las prácticas científicas, las
mujeres totalizan el 43% de los profesionales en actividad (Fernández Rius, 2000).
Las conclusiones del citado informe de la ETAN son muy elocuentes: señalan que las cifras clave
sobre la ciencia en Europa corresponden a una base social estrechísima en cuanto a edad, género y
origen étnico. (Y agregaríamos nosotros: clase social.) Se destaca allí que en los comités científicos
superiores que conceden fondos, becas y premios predominan los hombres blancos de más de 50 años.
Los beneficiarios suelen pertenecer a los mismos grupos demográficos. Esto perjudica inevitablemente
a la elaboración de las prioridades científicas. La exclusión de las mujeres de los puestos superiores de la
toma de decisiones en cuestiones científicas afecta a la selección de los ámbitos de investigación que
son receptores de inversiones (ETAN, 2001, p. 55).
Todo ello indica que la selección y definición de los problemas que merecen ser investigados en el
ámbito de la ciencia y el manejo administrativo y financiero de los recursos destinados a las prácticas
científicas siguen estando “naturalmente” en manos de los hombres. Son éstos quienes asumen el
carácter universal de sus percepciones sobre lo que es desconcertante y problemático en el mundo
natural y merece la atención de la ciencia. Además se acepta acríticamente que tales universales no
contienen en su seno la impronta de los sectores dominantes de cada cultura, haciendo ociosa cualquier
discusión al respecto. Si aceptamos que no puede ignorarse el contexto social en la construcción de una
teoría general del conocimiento, debemos reconocer que el sujeto del conocimiento no es una
abstracción con propiedades universales de sensaciones y conductas, sino un hombre histórico y una
mujer histórica particulares cuyos cuerpos, emociones, intereses y racionalidad están constituidos en un
contexto histórico concreto.
Las feministas involucradas desde distintas tendencias en lograr un cambio radical en la orientación
y prácticas de la tecnociencia actual tienen planteos alternativos interesantes, como por ejemplo el
señalado por las investigadoras españolas Marta I. González García y Eulalia Pérez Sedeño a propósito
del análisis que realiza Evelyn Fox Keller del método de investigación de la genetista Barbara
McClintock, quien obtuvo en 1983 el Premio Nobel por su descubrimiento de la transposición genética:
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Frente a las metáforas del dominio y la violación, de descubrir secretos ocultos y descorrer velos,
McClintock habla de “escuchar la materia”, de una relación íntima con el objeto de estudio que difumina
las fronteras mismas entre sujeto y objeto, de la “sintonía con el organismo”. La meta de la ciencia no es

para McClintock la predicción, el control y la manipulación del mundo natural, sino el entendimiento y la
conexión. El énfasis de McClintock en la intuición, el sentimiento y la relación, no obstante, no caracteriza,
según la propia Keller, una hipotética “ciencia feminista”, sino más bien la potencialidad de una ciencia
reconstruida “en términos procedentes del espectro diverso de la experiencia humana en lugar del espectro
estrecho que nuestra cultura ha etiquetado como masculino”. (González García & Pérez Sedeño, 2002)

Esta propuesta debería ser considerada y debatida: se trata de introducir la ética, la intuición y el
sentimiento como entidades que también forman parte de la experiencia humana. Ellas han sido
subordinadas en la construcción del conocimiento, lo que devino en la constitución de una visión
estrecha y elitista del mismo.

3

CONCLUSIONES

La consolidación de la teoría política liberal y el ideario iluminista bien pudo hacer abrigar
esperanzas en cuanto a la eventual modificación de las relaciones sociales entre los géneros; sin
embargo ello no ocurrió, pese a la existencia de muchos e importantes casos de mujeres que descollaron
en las etapas iniciales de la ciencia moderna. La situación no es muy diferente en la actualidad. La
concepción tradicional de una universalidad despojada de marcos sociohistóricos, culturales y
emocionales, encarnada en sujetos abstractos que trabajan en la construcción del conocimiento al
margen de la historia, es la que hoy está seriamente cuestionada. Se antepone a ella la pregunta “¿quién
conoce?” como cuestión central dada la variedad de perspectivas y miradas posibles según intereses,
valores y objetivos a ser alcanzados.
Pero hoy las feministas y un número creciente de científicos de ambos sexos, en búsqueda de un
conocimiento auténticamente emancipatorio, plantean la necesidad de detenerse en los objetos y
objetivos propios de cada disciplina para identificar y cuestionar los sesgos androcéntricos, raciales y
clasistas presentes en las prácticas científicas y tecnológicas. El objetivo trasciende la necesidad de
reformar las instituciones y de alfabetizar en ciencia y tecnología a las mujeres y luchar por una
inserción institucional en paridad con los hombres, porque de lo que se trata es de redefinir y
transformar la propia ciencia, incorporando y explicitando la pluralidad de perspectivas que intervienen
tanto en la selección y definición de los problemas como en los criterios de evaluación de las respuestas.
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Interacción mente-cuerpo y la clausura causal de lo físico1
Guillermo Pissinis *

1

INTRODUCCIÓN

Es usual distinguir entre dos clases de estados mentales: los intencionales y los cualitativos. Los
primeros son aquellos que se individualizan por poseer un contenido o representación, los segundos se
caracterizan por sus cualidades fenoménicas, los así llamados “qualia”.
El problema de la causación mental se plantea si es en virtud de sus propiedades representacionales
o fenoménicas que los eventos mentales pueden intervenir en las relaciones causales con otros estados
mentales o con otros estados físicos, ya sea como sus causas o sus efectos.
Los argumentos que les niegan relevancia alegan que, si nos mantenemos dentro de una concepción
ontológica que otorga primacía a lo físico, nos vemos obligados a apelar o al principio de exclusión
explicativa o a uno de más amplio alcance, el principio de clausura causal de lo físico, y en ambos casos
los estados físicos y sus propiedades son los únicos capaces de constituir las relaciones causales del
mundo. En consecuencia, los estados mentales qua mentales carecen de poderes causales, resultando de
ello su consideración como epifenómenos o su eliminación lisa y llana.
Me propongo examinar en este trabajo qué restricciones impone el fisicalismo a la posibilidad de la
causación mental, afectando de este modo una concepción realista de los estados mentales.

2

LA CAUSACIÓN MENTAL DENTRO DEL MARCO FISICALISTA

En nuestra vida ordinaria aceptamos que existen relaciones causales entre lo mental y lo físico. Así,
por ejemplo, cuando nos pinchamos y sentimos dolor existe para nosotros una relación entre el evento
físico (el pinchazo o el daño del tejido epidérmico) y la sensación mental o el estado cualitativo de dolor
(causación cuerpo-mente). Asimismo, aceptamos la existencia de una conexión entre esa sensación y
ciertos movimientos corporales, por ejemplo, hacer una mueca o retirar la mano pinchada (causación
mente-cuerpo). Además, los eventos mentales ocasionan otros eventos mentales (causación de lo
mental a lo mental): el dolor sería la causa de nuestro deseo de buscar un alivio y la creencia de que tal
acción sería eficaz para calmarlo (pasar un ungüento sobre la herida), y así nuevamente lo mental es
causa de un movimiento corporal (la acción de pasarme el ungüento). El siguiente esquema resume lo
dicho hasta ahora (Esquema 1).
Ahora bien, existen ciertos presupuestos que el fisicalismo impone al modo en el que entendemos
las relaciones causales que vuelven problemática la comprensión de cómo un evento mental puede
causar tanto otro evento mental, como uno físico. Estos presupuestos son de carácter epistemológico
como metafísico. Me estoy refiriendo al principio de exclusión explicativa y al de clausura causal del
mundo físico, respectivamente.

1

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación UBACyT-U014 que dirige Horacio Abeledo. A él y a los
demás miembros del equipo les agradezco sus comentarios y críticas, al igual que las sugerencias hechas por el referí
anónimo, que espero hayan servido para mejorarlo.
* Universidad de Buenos Aires. Del Barco Centenera 1716, 1424-Buenos Aires, Argentina. E-mail: gpissinis@ciudad.com.ar

181

Esquema 1
F1: pinchazo; F2: mueca; F3: la acción de pasar el ungüento
M1: dolor; M2: deseo/creencia (calmar el dolor /pasar el ungüento)

Según el conocido modelo nomológico-deductivo nuestro comportamiento se podría explicar
apelando a alguna ley que mencione ciertos eventos neurofisiológicos y procesos neuroquímicos
vinculados con las contracciones musculares que causan dichos movimientos corporales. Pero además,
podríamos decir que hay una intención en esa conducta, que el par deseo-creencia causa la acción.
Llamemos esquema-N a la explicación del evento en términos de una ley de carácter fisicalista y
esquema-R a aquel que intenta explicarlo recurriendo a creencias y deseos como razones para actuar.
¿Son compatibles ambos esquemas explicativos? ¿O una vez que nos hemos construido un modelo que
nos provee los antecedentes fisiológicos es superfluo buscar antecedentes intencionales de la conducta?
Según Kim ([1989], 1993) el principio de exclusión explicativa vuelve incompatibles a ambos
esquemas. De acuerdo con este principio no puede haber dos explicaciones completas e independientes
para un mismo acontecimiento2. Si el esquema-N atribuye a F el rol causal para la acción de S, y el
esquema-R asigna ese rol causal a M, ambos esquemas resultan incompatibles como explicaciones
causales del mismo evento E (la acción de S ) en la medida en que supongamos que para que ocurra E
es suficiente la ocurrencia de F y ningún otro evento distinto de F es necesario para que se dé E.
¿Por qué en una situación como esta se plantea la incompatibilidad entre ambos esquemas
explicativos? Quizás porque estamos habituados a ver en casos como este la dependencia de una de las
explicaciones con respecto a la otra. La ciencia ha progresado en situaciones similares encontrando una
relación más básica, de carácter reductivo, que ayuda a entender un macro-evento en función de microestructuras subyacentes. Existe una fuerte presunción en contra de la independencia de un explanans con
respecto a otro cuando ambos quieren explicar el mismo evento. Conforme al principio de exclusión
explicativa, un explanans sería redundante, pues el otro enuncia en un marco más sistemático y teórico
las condiciones causales que subyacen al macro-estado.
¿Qué relaciones tienen lugar entre ambas explicaciones de modo que sería reemplazable una por
otra según el principio de exclusión3? Una posibilidad sería que exista una identidad entre F y M de
manera que no tenemos entonces dos causas, sino una sola. Una segunda posibilidad consistiría en
sostener que M es reducible a F. De manera típica la reducción queda planteada como la explicación de
leyes y eventos fenoménicos correspondientes, por lo general, a un macro-nivel, por medio de leyes y
procesos que ocurren en un micro-nivel. Los procesos causales a los que alude la explicación reductora
dependen de procesos causales más básicos de índole física. Una variante de esta alternativa afirmaría
que la relación de dependencia no necesariamente lleva a la reducción de un evento a otro. Se podría
2 Una explicación es completa cuando el explanans especifica un conjunto suficiente de condiciones causales para la ocurrencia
del explanandum. Y es independiente cuando esas condiciones causales no dependen de otras condiciones causales más
básicas o subyacentes.
3 Sólo examinaré aquellas alternativas que resultan más interesantes para nuestro problema.
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decir que las relaciones causales entre eventos mentales supervienen sobre las relaciones causales entre
eventos físicos. La relación de superveniencia, dicha de manera general, sostiene que un conjunto de
propiedades-A superviene sobre otro conjunto de propiedades-B sí y sólo sí no hay diferencias en A sin
que haya diferencias en B. Aplicada al ámbito de los objetos o eventos mentales, la relación de
superveniencia sostiene que dos eventosno pueden diferir con respecto a sus características mentales a
menos que difieran en alguna característica física también, o dicho de otra manera: si dos objetos o
eventos son idénticos físicamente, también lo son psicológicamente (véase Davidson [1970], 1981; y
Kim [1984], 1993, p. 58). Una tercera posibilidad queda planteada cuando se considera a M un
epifenómeno de F. Tradicionalmente, el epifenomenalismo acepta que los eventos mentales son
causados por eventos físicos, pero carecen de efectos sobre estos últimos. Desde esta perspectiva sólo
F explica por qué ocurre E, pues siendo M un epifenómeno es causalmente inerte.
¿De qué manera actúa el principio de exclusión explicativa en cada una de estas alternativas?
Obviamente cuando hay identidad o reducción, una de las explicaciones no es ni completa ni
independiente. En el caso de la identidad se ve claramente que no contamos con dos explicaciones
causales, sino con una; mientras que cuando hay reducción, la relevancia causal de uno de los factores
depende de aquel que aparece en la explicación reductora. En cuanto a la concepción superveniente de
lo mental, una respuesta general se hace más difícil, pero en tanto esta tesis afirma que no puede haber
ninguna diferencia con respecto a las características mentales de dos objetos o eventos a menos que
haya alguna diferencia en sus características físicas, la prioridad causal parece descansar sobre estas
últimas.
Por último, tampoco tenemos dos explicaciones causales cuando la causa mencionada por uno de
los esquemas explicativos es un epifenómeno causado por el evento mencionado en el otro esquema.
Así, por ejemplo, podría ocurrir que las creencias y deseos estuvieran causados por procesos
neurofisiológicos, sin que los primeros causen nuestros movimientos musculares, siendo estos a su vez
causados por otros sucesos neurofisiológicos. De esta manera, el par creencia-deseo no opera
causalmente, y por lo tanto, no explica por qué ocurren nuestras acciones.
La incompatibilidad entre ambos esquemas se resolvería ya sea porque no son independientes o no
son completos, y queda entonces por ver cómo están relacionados entre sí. En particular, para el caso
de la causación mente-cuerpo, que es el que nos concierne, la única posibilidad viable de comprender
cómo es que un evento mental interactúa con un evento físico es sosteniendo la identidad entre ambos
eventos (o sustancias, diría Descartes). Si lo mental y lo físico fueran sustancias independientes, tal
como usualmente las entiende el dualismo, no podríamos explicar cómo hay una relación causal entre,
por ejemplo, el deseo de apaciguar la sed y el ir hacia la heladera para servirnos algo de beber. Si
admitimos que son independientes, el materialista nos colocará en la difícil situación de encontrar un
modelo de interacción causal que no viole el principio de clausura causal del mundo físico; de acuerdo
con el cual las relaciones causales entre los hechos físicos sólo tienen como antecedentes otros hechos
físicos, de modo que no podemos dar cuenta del movimiento de nuestros brazos y piernas colocando
un antecedente causal que no fuera físico.
El problema de la EE pone en cuestión la causación de lo mental a lo físico en la medida en que
para un mismo evento, i.e.; nuestra conducta corporal, tenemos dos esquemas explicativos causales,
uno que menciona una causa mental y otro, una física. El PCCF nos constriñe a considerar como
únicos eventos intervinientes en ese mecanismo causal a los físicos.
La conjunción de ambos requisitos ciñe el marco dentro del cual el fisicalismo intenta dar cuenta de
la causación mental. La situación es esta:
1. Todo evento físico causado, tiene una causa completa física o, dicho de otra manera, cualquier
evento que produce efectos físicos ha de ser físico (PCCF)
2. No puede haber dos causas completas para un mismo efecto (EE)
3. Deseos y creencias producen cambios físicos
4. Luego, deseos y creencias son eventos físicos
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¿Es posible entonces que existen causas mentales? Dado que un efecto físico tiene una causa física
(según PCCF), el fisicalismo no parece dejar lugar para las causas mentales: o estoy obligado a concluir
(4) y entonces los eventos mentales causan en tanto sean idénticos a eventos físicos, o rechazo la
identidad y entonces no intervienen en ninguna relación causal en virtud de ser del tipo mental. En
ambos casos, la consecuencia es el epifenomenalismo puesto que si no son idénticos, las propiedades
mentales de esos sucesos no causan nada, y si lo son, esas propiedades qua propiedades mentales
tampoco causan nada (sólo son eficaces en tanto que propiedades físicas). La situación descripta se ve
reflejada en el siguiente esquema:

Esquema 2

3

FISICALISMO NO-REDUCTIVO Y LA CAUSACIÓN MENTAL

¿Podemos evitar esta consecuencia?
El fisicalismo no-reductivo ha sido un intento de dar cuenta de la eficacia causal de lo mental sin
abandonar por ello la primacía ontológica de lo físico, afirmando las siguientes tesis (para esta
caracterización del fisicalismo no-reductivo y sus consecuencias, véase Kim, 1993a, especialmente pp.
344-357):
• Tesis del monismo fisicalista: todos los objetos particulares existentes son físicos.
• Tesis del antirreduccionismo: las propiedades mentales no son reducibles a propiedades físicas
• Tesis de la realización física: todas las propiedades mentales están físicamente realizadas.
• Tesis del realismo mental: las propiedades mentales son propiedades reales de los objetos y eventos
Estas tesis se enmarcan dentro de lo que se conoce como concepción estratificada del mundo. En
consecuencia con ello, el fisicalismo no reductivo sostendrá que las propiedades que corresponden a
niveles superiores son irreducibles a las propiedades existentes en los niveles más básicos, siendo
entonces las primeras, auténticas propiedades nuevas que forman un dominio autónomo. Al mismo
tiempo, para que estas propiedades se instancien en algún sistema, deben instanciarse en ese sistema las
propiedades físicas adecuadas, de modo que en cualquier sistema donde se instancien esas propiedades
físicas, también se instanciarán las propiedades mentales. Dicho de otro modo: los eventos mentales
requieren para su realización que se instancien ciertas propiedades físicas básicas. El corolario de todo
esto es que no pueden existir propiedades o eventos mentales con independencia de una base física de
realización.
¿Qué consecuencias tiene esto cuando adicionamos la tesis del realismo de lo mental? Primero,
recordemos que la mayoría de los autores involucrados en este debate, atan la realidad de lo mental a la
posibilidad de que exista la causación mental. Es necesario entonces que las propiedades del nivel
superior tengan efectos causales, es decir, que su presencia haga una diferencia. Pero, ¿qué procesos se
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ven afectados cuando aparecen estas nuevas propiedades? No sólo los procesos que ocurren al interior
del nivel superior, sino también los que tienen lugar en el nivel básico del cual emergen. Recordemos
que el problema de la causación mental abarca tanto la causación entre eventos mentales como entre los
mentales y los corporales, lo que traducido a la visión estratificada de la realidad, quiere decir que
existen procesos causales intraniveles como así también ínterniveles.
Ahora bien, las relaciones causales que van desde un nivel inferior a uno superior no parecen ser
demasiado problemáticas, y constituyen el corazón de lo que llamamos determinismo y reduccionismo. Lo
que sí es problemático es dar cuenta de la causación descendente, es decir, explicar de qué modo lo mental,
habiendo emergido de procesos físico-biológicos, afecta causalmente a tales procesos subyacentes. Es
que ahora no sólo nos volvemos a encontrar con el escollo que nos presenta el principio de clausura
causal de lo físico, sino que además la tesis de la realización física (TRF) nos viene a decir que para que
un evento mental ocurra tiene que instanciarse alguna propiedad física que lo realice. En consecuencia,
si decimos que una propiedad M causa a otra propiedad M’, pero además tenemos que afirmar a la luz
de la TRF que para que ocurra M’ tiene que realizarse una propiedad física F’, ¿qué causó que se
instanciara M’? (La situación se ilustra en el esquema 3).

Esquema 3

Una respuesta sería que al instanciarse M es que ocurrió M’. Pero esta opción implica la causación
descendente dado que para que ocurra M’ tiene que ocurrir F’ (por TRF), y entonces M tiene que causar
a esta última (línea punteada). Este es el caso de la causación de lo mental a lo físico.
El problema con esta respuesta es que M también requiere la realización física de una propiedad F.
¿No sería F suficiente para causar M, de modo que la relación causal opera en el nivel más básico?
Según la TRF, M depende de o superviene a la realización física de una propiedad física. Y en virtud
de que esta propiedad física causa la realización de otra propiedad física es que ocurre M’. En
conjunción con la TRF, el principio de clausura causal de lo físico hace depender el rol causal de M y
M’ de la realización de alguna propiedad física, y puesto que F y F’ sólo pueden ser causados por otro
evento físico de acuerdo con dicho principio de clausura, sólo son causalmente eficaces las propiedades
F. Las propiedades causales de M derivan de su correlato físico, siendo entonces las propiedades M
epifenómenos.

4

EL STATUS DEL PRINCIPIO DE CLAUSURA CAUSAL

Al responder a la pregunta acerca de cómo es posible que existan causas mentales además de las
físicas, el PCCF nos impide hablar de interacción causal de lo mental con lo físico, por ser este tipo de
interacción una violación a dicho principio. Ahora bien, ¿estamos obligados a aceptarlo? Varias razones
se alegan para sostener el principio de clausura causal de lo físico:
1. La necesidad de reconocer la completitud de la ciencia física para dar explicaciones de los
fenómenos físicos.
2. Estar de acuerdo con principios aceptados por la teoría física, tales como los de conservación.
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3.

Evitar el reingreso de cualquier versión de dualismo cartesiano.
Existen, sin embargo, algunas cuestiones que requieren ser puntualizadas a fin de esclarecer los
alcances del principio de clausura causal. En primer lugar, si tal principio afirma que todo evento físico
tiene una causa, y además que dicha causa es física, entonces aparece un problema vinculado con la
existencia de eventos físicos espontáneos (como el decaimiento radiactivo de un átomo en particular) o
el resultado de una medición cuántica, para los cuales la teoría física no reconoce causas que puedan
explicar algunos de los aspectos de esos hechos, v. gr.: la ocurrencia de ese decaimiento en ese instante
o el valor de tal medición, de modo que se abre aquí una brecha en cuanto a la posibilidad de contar
para lo físico con una serie causal de eventos, físicos o de otra índole.
Por otro lado, ¿que se pretende sostener al postular el carácter cerrado del dominio físico? Puede
querer decir dos cosas:
(a) que la causa de un efecto físico es algo físico (PCCF); o
(b) que los efectos de una causa física sólo pueden ser eventos físicos.
Si aceptamos(b) , entonces quedan eliminados los eventos mentales, pues, en tanto tienen causas
físicas, son eventos F.
Pero si consideramos que puede haber efectos no físicos de causas físicas, entonces los eventos
mentales serían epifenómenos –son causados por eventos físicos, pero no causan, en virtud de lo
afirmado por (a), otros eventos F-, es decir, no hay interacción mente-cuerpo. Esto dejaría abierta la
posibilidad de que causen otros eventos M. Se salvarían así las causas mentales, pero al costo de
restringir su ámbito sólo a las relaciones entre eventos mentales. Esta alternativa es poco promisoria ya
que no nos permite contar con explicaciones mentales de nuestra conducta, que es lo que un realista de
lo mental no desearía perder. Nuestra mente sería una “mente cautiva”, sin interacción con nuestro
cuerpo.
¿Y con respecto a la completitud de la física? ¿Qué quiere decir esto? Considero posibles estas tres
respuestas:
Que la física actual es completa (cosa poco plausible que podamos afirmar)
Que en el futuro habrá una teoría física que explique todos los fenómenos de su ámbito (expresión
de confiada esperanza en el desarrollo de esta disciplina)
Que la física podrá explicar todos los hechos.
Esta última alternativa es la más interesante pues cabe la posibilidad de que se incorporen hechos
que aún hoy no pertenecen al ámbito de investigación de la física. Pero entonces debemos reparar que,
en este caso, no sabemos qué aspecto (vocabulario, leyes o estructura lógica) tendrán las teorías físicas
del futuro. Y en este sentido, ¿qué status ontológico y semántico tendrán las entidades mentales como
las creencias, deseos y qualia? El PCCF sería ahora omniabarcativo, incluso trivial, dado que todo lo que
hay es físico; y entonces, ¿no podrán esos sucesos mentales formar parte de las leyes causales de la física
aunque la naturaleza de esos sucesos no esté reducida a una teoría física de la forma en la que la
conocemos ahora? Aquí aparecen imbricados un aspecto ontológico (la naturaleza de los sucesos
mentales) con un aspecto epistemológico (la estructura de una teoría física futura), pero lo cierto es que
la posibilidad planteada en (c) es una alternativa que no plantea una reducción de las entidades de un
nivel no físico a entidades de un nivel más básico, sino que supone la incorporación dentro de un
mismo status ontológico de las entidades mentales como entidades físicas.La consecuencia de ello sería
que la estructura lógica, el tipo de leyes y el vocabulario de esta física debería modificarse de modo que
encuentren cabida relaciones causales ( o de algún otro tipo) entre lo que hoy llamamos, por un lado,
mental y, por otro lado, físico.
Aunque lo anterior no necesariamente nos compromete con causas no físicas, sí nos lleva a
plantearnos qué es lo que se entiende por eventos físicos para los cuales la física debería proveernos de
una explicación completa. ¿Está ya acotado cuáles son los fenómenos físicos a lo que las teorías físicas
actuales reconocen como tales? ¿De qué naturaleza son estos fenómenos como para no incluir en un
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desarrollo futuro de dicha ciencia otros hechos que aún no aceptamos como físicos? Creo que por
ahora no podemos más que dejar abierta esta cuestión.
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Darwin y la biogeografía preevolutiva
Gustavo Caponi *

1

INTRODUCCIÓN

Cuando se compara a la Historia Natural de la primera mitad del siglo XIX con aquella del periodo
evolucionista, se constata que la discontinuidad entre ambas excede el plano de las diferencias teóricas;
se trata, más bien, de una discontinuidad temática. Tanto la anatomía comparada, como la taxonomía y la
paleontología predarwinianas estaban consagradas al estudio de la organización de los seres vivos: ellas
eran, para decirlo de otro modo, instrumentos para el desarrollo de la fisiología (Guillo, 2003). Existe,
con todo, una gran excepción para esto que acabamos de decir: se trata de los estudios y reflexiones
sobre los factores que explicarían la distribución geográfica de plantas y animales. Éstas, claro, parten de
presupuestos diferentes a los de la biogeografía evolucionista y, por lo general, llegan a conclusiones
que no serán refrendadas por la perspectiva evolucionaria. Pero, aun así, los temas y los enigmas que
motivaron esas teorizaciones eran los mismos que inquietaron a Darwin y a sus sucesores.
Desde que José de Acosta ([1590] 2003, p. 282) se preguntó cómo era posible que en las indias
hubiese animales que no hay en otras partes del mundo, los naturalistas no dejaron de interrogarse y de
ensayar explicaciones sobre los factores y eventos que habrían generado el sorprendente e intrincado
padrón al que obedece la distribución geográfica de los seres vivos; y, en ese sentido, la biogeografía
evolucionista puede entenderse como el último eslabón de una serie de conjeturas y especulaciones
entre las que también se cuentan aquellas formuladas por Linneo, Buffon y Humboldt (cfr. Bowler,
1996, p. 10). La teoría en base a la cual Darwin y Wallace intentaron responder esos enigmas fue, sin
duda, revolucionaria; pero, pese a eso, la misma surge como respuesta a problemas que ya habían
inquietado a otros naturalistas y, por eso, ella también puede ser considerada como una rectificación o
una crítica de las explicaciones antes ensayadas.
Esa continuidad polémica se torna particularmente clara cuando comparamos los puntos de vista de
Darwin con aquellos que sirvieron de base a la geografía botánica de Humboldt. Poniendo en juego
factores ecológicos subestimados por casi toda la historia natural precedente, y adoptando una
perspectiva histórica casi ausente en la obra de Humboldt, Darwin llegó a una síntesis biogeográfica que
permitía desvendar viejos enigmas y que también serviría como uno de los pilares fundamentales de su
perspectiva evolutiva. Esto puede explicar que haya sido en el dominio de la biogeografía en donde su
teoría fue más rápidamente aceptada (cfr. Ghiselin, 1983, p. 47). De esta disciplina se puede tal vez
decir lo que, con certeza, no se puede decir de ningún otro capítulo de la historia natural: ella estaba
esperando por Darwin; y es quizás también por eso que las primeras líneas del Origen de las especies rezan así:
Cuando iba como naturalista a bordo del Beagle [...] me sorprendieron mucho ciertos hechos en la
distribución de los seres orgánicos que viven en América del Sur, y las relaciones geológicas entre los
habitantes actuales y los pasados de aquél continente. Estos hechos, como se verá en los últimos capítulos
de este volumen, parecían arrojar alguna luz sobre el origen de las especies, ese misterio de los misterios,
como lo ha llamado uno de nuestros filósofos más grandes. (Darwin, 1859, p. 1)
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Darwin, podríamos decir, estaba buscando la atención y el posible asentimiento de aquellos
naturalistas para los cuales sus tesis podrían revestir un interés y un significado más inmediato.

2

CONTRA BUFFON

También en el inicio de El origen de las especies, y contrariando el punto de vista de naturalistas tan
influyentes como Buffon (1749, p. 528) y Cuvier (1798, p. 10), Darwin (1859, p. 3) afirmaba que si se
consideraba a las “condiciones externas tales como clima, comida etc., como si fuesen las únicas causas
de variación”, no se conseguía explicar cosas tales como “la estructura del pájaro carpintero, con sus
pies, cola y lengua tan admirablemente adaptadas a capturar insectos bajo la corteza de los árboles”.
Para él era evidente que los diferentes perfiles de cada ser vivo estaban indisolublemente vinculados con
las estructuras “de todos los otros seres orgánicos con los cuales (él) entra en competición por comida
o residencia, o de los cuales tiene que escapar o a los cuales tiene que apresar” (Darwin, 1859, p. 77); y
por eso era necesario determinar cuál era el mecanismo natural que producía esa adaptaciones
definitivamente inexplicables por la mediación de procesos fisiológicos como aquellos que la
alimentación y el clima pueden desencadenar en los organismos individuales.
Logro éste que sólo sería posible yendo más allá de una biología de causas próximas que actúan en y
sobre el organismo individual, y accediendo al plano de una biología de causas remotas que actúan en y
sobre las poblaciones. Sería sólo en ese dominio epistemológico, ignorado por toda la historia natural
anterior a Darwin, en donde la teoría de la selección natural podría ser formulada (cfr. Caponi, 2006,
pp. 27-28). Pero no era exclusivamente en las singularidades morfológicas de los seres vivos en donde
Darwin encontraría elementos que lo llevarían a comprender que “la relación biológica fundamental es
la relación entre el viviente y otros vivientes” y que ésta “supera a la relación entre el viviente y el
medio, concebido como conjunto de fuerzas físicas” (Canguilhem, 1965, p. 137): el otro gran conjunto
de evidencias a favor de esa conclusión vendría de los hechos relativos a la distribución geográfica de
los seres vivos.
En consonancia con la idea de que “el primer medio en el cual vive un organismo, es un entorno de
vivientes que para él son sus enemigos o aliados, presas o depredadores” (Canguilhem, 1965, p. 137),
Darwin (1859, p. 140) iría a sostener “que las especies en estado de naturaleza están estrictamente
limitadas a sus áreas por la competencia de otros seres orgánicos, tanto más que por la adaptación a sus
climas particulares”; y esta posición no sólo era claramente contraria a la posición de Linneo, sino que
también implicaba un distanciamiento significativo con relación a la biogeografía de inspiración
buffoniana sustentada por una figura tan influyente y respetada como la de Alexander von Humboldt.
Claro, ni Buffon, ni Humboldt, adherían ya a la estricta correlación entre el clima y la distribución de
los seres vivos que, por lo menos para el caso de los vegetales, parece sugerida en el Discurso sobre el
aumento de la tierra habitable de Linneo ([1744] 2001, §45 a §53). Buffon (1761, p. 96) había establecido
que los animales de la zona tórrida del Nuevo Mundo no eran los mismos que los de la zona tórrida del
Viejo Mundo; y Humboldt (1805, p. 22) demostró que en el caso de los vegetales también se cumplía
esa falta de correlación entre el clima y la distribución geográfica de las diferentes especies. Pero, pese al
reconocimiento de que los factores climáticos eran insuficientes para explicar la distribución actual de
los seres vivos, ambos naturalistas continuaron pensando que el clima y el suelo eran las causas más
inmediatas de esa distribución; y ambos tendieron a ignorar o a menospreciar los factores puramente
bióticos que luego Darwin iba a apuntar como fundamentales para comprenderla. Para ellos: las
semejanzas de clima y de suelo entre dos regiones ya no garantizaban la semejanza o identidad de las
especies biológicas que las ocupaban; pero las diferencias de clima y de suelo eran consideradas como
causas en principio suficientes para explicar la diversidad biológica.
Para Buffon, en efecto, la relación entre el clima y la distribución geográfica de los animales continua
siendo muy estrecha y nítida (cfr. Flourens, 1850, pp. 152-154; Roger, 1989, pp. 390-399). Para él, todo
animal “tiene su país, su patria natural, en la cual cada uno es retenido por necesidad física; cada uno es
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hijo de la tierra que habita, y es en ese sentido que se debe decir que tal o cual animal es originario de tal
o cual clima” (Buffon, 1761, p. 2). Por eso, nos dice Buffon (1761, p. 2) algunas especies “solamente
pueden propagarse en los países cálidos”; y otras “solo pueden subsistir en los climas fríos”: “el león
jamás habitó las regiones del norte; y el reno no se encuentra nunca en las regiones meridionales”.
Que el Lobo Guará sólo exista en Sudamérica sería un hecho que Buffon atribuiría a procesos que
tendrían que ver con la historia de la tierra (cfr. Buffon, 1761, p. 127; Buffon, 1766, p. 373). Pero que
dentro de ese continente ese animal sea encontrado sólo en el Paraguay, en el sur de Brasil y en el
nordeste de Argentina, y no, por ejemplo, en las zonas templadas y frías de este último país, es algo que
simplemente se explica por una cuestión climática: el Lobo Guará es un animal de clima cálido y
húmedo; por eso no desciende hacia las praderas pampeanas aun cuando ninguna barrera geográfica se
lo impida. Y esa sería más o menos la misma línea de raciocinio que Humboldt seguiría para explicar la
distribución de una especie vegetal en el interior de una misma área continental en la que no existan
barreras geográficas que puedan limitar su diseminación.
Humboldt sabía, en efecto, que las plantas de la zona fría de un continente podían no ser las mismas
de la zona fría de otro continente; pero aun así intentó correlacionar la distribución geográfica de esas
plantas con bandas isotérmicas e isobáricas que variaban conforme la latitud y altitud de las diferentes
regiones (Humboldt, [1845] 1977, p. 72). Desde su punto de vista, nos dice Peter Bowler (1998, p. 198):
“Había una equivalencia entre las fajas de vegetación encontradas a diferentes alturas al ascender una
montaña y las zonas geográficas que circundan la tierra. Las plantas de las grandes alturas eran
equivalentes de la flora del ártico, ambas adaptadas a condiciones de frío. Las zonas de vegetación en
torno de la tierra estaban determinadas por la temperatura y la precipitación pluvial, y dentro de cada
zona todas las plantas se habían adaptado a las condiciones de manera similar”.
Claro, las especies “no eran las mismas: continentes diferentes estaban habitados por especies
diferentes adaptadas a los mismos conjuntos de condiciones” y por eso “la existencia de provincias
geográficas distintas no podía ser explicada en función del clima” (Bowler, 1998, p. 198). Pero, sin ser
idénticas, esas especies podían ser descriptas como “análogas de aspecto y de fisonomía” (Humboldt,
[1845] 1977, p. 44); y esa semejanza sí era explicable por el factor climático: del mismo modo en que,
para Buffon (1761, pp. 102-103), condiciones climáticas similares actuando sobre especies semejantes,
podían redundar en alteraciones morfológicas análogas; para Humboldt, la similitud climática entre dos
regiones podía permitir explicar la semejanza de conformación, aunque no la identidad, de las especies
que en ella habitaban. Su foco de análisis, sin embargo, no estaba tanto en la distribución de especies
particulares sino en la distribución de asociaciones vegetales; es decir, formas de agrupamiento entre
diferentes tipos de especies:
Como Tournefort en el Ararat, Humboldt demostró que en el Chimborazo había una sucesión altitudinal
de floras; pero, lo más importante fue que también mostró que esa sucesión altitudinal era muy semejante
o análoga a la sucesión latitudinal que se observaba en la superficie de la tierra. Cada zona de vegetación en
las laderas del Chimborazo poseía una ‘fisonomía propia’; y cada una de ellas podía ser comparada a una
zona latitudinal existente en la superficie del globo. Humboldt llegó a distinguir quince conjuntos
diferentes de asociaciones vegetales en la superficie de terrestre: tundras, florestas de coníferas, praderas
etc. Cada uno de esos conjuntos se caracterizaba por la diferente proporción de las principales clases u
órdenes de vegetales y por una correspondencia notable con ciertas características ambientales. La
correlación entre formación vegetal y ambiente era tan íntima y tan característica que, por el estudio de
especies particulares, o por la diferente proporción de sus constituyentes, se podía, a partir de una
determinada formación vegetal, hacer inferencias sobre las características físicas del ambiente. El mundo
podía ser, por lo tanto, mapeado en formaciones vegetales y éstas relacionadas a características tales como
presión atmosférica, temperatura, humedad etc. Para posibilitar a delimitación precisa de esas
características físicas que delimitaban las formaciones vegetales en el espacio, Humboldt inventó las
‘isobaras’, líneas que unen puntos con la misma presión atmosférica, las ‘isotermas’, que unen puntos con
la misma temperatura y así por delante. Por el trazado y comparación de varias de esas líneas isométricas
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era posible determinar cuáles eran los factores ambientales que delimitaban las diferentes formaciones
vegetales. (Papavero, Teixeira & Llorente-Bousquets, 1997, p. 183)

La temperatura, como podemos ver, no era ciertamente el único factor climático considerado por
Humboldt: para él, otros factores físicos tales como la presión atmosférica, la humedad y la tensión
eléctrica también incidían en la distribución de los vegetales (Humboldt, 1805, p. 14; Egerton, 1968, p.
230; Drouin, 1991, p. 68). No cabe duda, sin embargo, que, desde su punto de vista, la temperatura
jugaba ahí un papel central. En su opinión, “a pesar de la influencia que la presión del aire y la extinción
más o menos grande de la luz ejercen sobre las funciones vitales de las plantas, es con todo el calor
desigualmente distribuido entre las distintas partes del año, lo que ha de considerarse como el estímulo
más poderoso de la vegetación” (Humboldt, [1802] 1991a, p. 346). Por otro lado, si bien es cierto que
esa asociación entre el clima y la distribución geográfica de los seres vivos se refiere fundamentalmente
a las plantas, tampoco deja de ser verdad que, aunque con algunas dudas o restricciones, Humboldt
también pretendía extender esa correlación a los animales (cfr. Humboldt, [1845] 1977, p. 71).
Éstos, según leemos en su Ensayo sobre la historia natural del cóndor, también “siguen, aunque
ciertamente menos que las plantas, esa identidad de formas en sitios que están alejados los unos de los
otros, pero que gozan de un clima análogo”; y esta suposición hace que Humboldt llegue a plantearse la
siguiente pregunta: “¿Si, en el medio de las inmensas planicies del valle del Amazonas, una montaña
aislada se elevase hasta las regiones heladas, esa montaña estaría habitada por cóndores, guanacos o
vicuñas?” (Humboldt, 1811, p. 38). Prudente, Humboldt deja la cuestión sin responder porque de
hecho no cuenta con los datos necesarios para hacerlo: sus observaciones zoogeográficas eran de hecho
mucho menos precisas y completas que sus observaciones fitogeográficas. Pero es evidente, sin
embargo, que la cuestión sólo fue planteada para sugerir la posibilidad de que esa correlación entre
clima y fauna efectivamente se cumpla por lo menos con cierta aproximación.
Es menester reconocer, por otro lado, que un observador tan agudo como Humboldt no podía dejar
de percibir que, en algunas ocasiones por lo menos, las variables climáticas eran insuficientes para
explicar la distribución geográfica de los seres vivos al interior de una misma área continental. Tal es el
caso de lo que ocurría con la distribución geográfica de los molestos y omnipresentes mosquitos: la
misma, según también leemos en el Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo, no parece “depender
únicamente del calor del clima, del exceso de humedad o de lo cuajado de las selvas, sino de
circunstancias locales difíciles de precisar” (Humboldt, [1802] 1991b, p.69); y esas circunstancias, podría
decir Darwin, sólo serían difíciles de precisar porque no se le estaría dando la debida atención a los factores
específicamente biológicos que estarían incidiendo en dicha distribución (cfr. Darwin, 1859, p. 139).
Para Darwin (1859, p. 175), en efecto, quienes consideraban “el clima y las condiciones físicas de
vida como los elementos esencialmente importantes de distribución de los seres orgánicos”, cometían
dos errores. El primero consistía en sobrestimar “el grado de adaptación de las especies a los climas en
que viven”. El segundo consistía en ignorar que “el área ocupada por los individuos de una especie en
un país cualquiera no depende de modo alguno exclusivamente del cambio gradual e insensible de las
condiciones físicas, sino que depende, en gran parte, de la presencia de otras especies a costa de las
cuales vive, o por las que es destruida o con las que entra en competencia”.
Así, en contra del primer error, Darwin (1859, p. 140) citaba el ejemplo de plantas y animales que
resisten con perfecta salud cuando son trasladados a países de climas muy diferentes a los de sus países de
origen; y en contra del segundo aludía, no sin cierto chauvinismo fitogeográfico, al número prodigioso
de plantas que crecían en los jardines de Inglaterra, soportando perfectamente el clima allí imperante,
pero sin llegar nunca a naturalizarse por no conseguir, ni competir con las plantas nativas, ni tampoco
resistirse a la destrucción a la que las sometían los animales nativos (Darwin, 1859, p. 69). Tal es
también el caso, podría incluso haber dicho Darwin, de la distribución del ganado europeo en
Sudamérica: la misma, tal como él mismo observó, no depende tanto de los rigores del clima tórrido
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como de la capacidad “de resistir el ataque de los insectos” que puedan tener las diferentes variedades
de vacas, caballos, ovejas o cabras (Darwin, 1859, pp. 72, 195).
No se trataba, claro, de poner en duda que los factores climáticos jugasen un papel importante en la
distribución, sino de reconocer que se trataba de un papel indirecto, siempre mediado por relaciones
específicamente biológicas que condicionaban la distribución geográfica de las especies de un modo
más inmediato que los factores climáticos (Darwin, 1859, p. 175). Y es de ser notado que en este punto
Darwin se distancia de Humboldt en la misma medida en que sus puntos de vista enfatizan algunas
ideas ya presentes en el segundo volumen de los Principios de geología de Charles Lyell (1832, cap. VIII):
“la posibilidad de la existencia de una determinada especie en una localidad dada”, nos dice Lyell (1832,
p. 141) ahí, “está determinada no meramente por la temperatura, la humedad, el suelo, la altura, y otras
circunstancias por el estilo, sino también por la existencia o no existencia, la abundancia o la escasez, de
un conjunto de otras plantas y animales en la misma región”. Pero la lectura que Darwin hará de ese
hecho estará también marcada por la idea de Augustin-Pyramus de Candolle (1820, p. 384) según la cual
“todas las plantas de una región [...] están en un estado de guerra las una contra las otras”.
Esta imagen de una guerra de la naturaleza ya estaba presente en Bonnet (Limoges, 1976, p. 71) y en la
físico-teología linneana (Wilke [1760] 1972, p. 119); pero en esos contextos la misma sólo aludía a las
relaciones de presa-predador que contribuían a la manutención de un equilibrio natural en el que todos
los seres podían preservar su lugar (Limoges, 1976, p. 71). De Candolle (1820, p. 385), en cambio, no
sólo la proyecta sobre los vegetales para indicarnos que ellos compiten entre sí por recursos como el
suelo, el agua y la luz; sino que también la usa para explicar la propagación de las diferentes especies de
plantas. Desde su perspectiva, la distribución de los vegetales no sólo dependía del clima sino que
también obedecía a las presiones que las diferentes especies ejercían las unas sobre las otras (Egerton,
1968, p. 231; Bowler, 1998, p. 200). Cada una bregaba por preservar o conquistar su territorio en
detrimento de las otras; y de su capacidad de imponerse o de simplemente persistir en esa puja,
dependía su área de distribución (Limoges, 1976, p. 71).
Lyell (1832, p. 131), es cierto, también había citado esta tesis de De Candolle para explicar la
distribución de los vegetales (Bowler, 1998, p. 200); pero será Darwin el que la transformará en la clave
de toda la biogeografía: cada especie prospera y se propaga en la medida en que resiste la presión y el
empuje de otras especies que también bregan por conseguir y sostener su precario lugar bajo el sol. En
el inicio de su célebre comunicación a la Linnean Society del 30 de junio de 1858, generalizará la idea De
Candolle diciendo que para éste “all nature is at war” (Darwin, 1993, p. 89); y en la primera edición del
Origen de las especies, directamente dirá que De Candolle y Lyell habían “mostrado que todos los seres
orgánicos están expuestos a una severa competición” (Darwin, 1859, p. 62). En realidad, ni uno ni otro
habían llegado tan lejos, pero ese es el corolario que Darwin sacó de la todavía algo inocente y limitada
guerra de las plantas: ninguna especie, vegetal o animal, tiene un clima, un suelo o un territorio que le sea
propio y peculiar; por eso cada una tendrá que luchar con las otras para conquistar y sostener su lugar
en el mundo sin que ningún orden natural la preserve de su eventual extinción.

3

CON BUFFON

Pero lo que separa los puntos de vista de Darwin y Humboldt no es sólo ese privilegio de las
conflictivas relaciones bióticas por sobre la relevancia de los factores climáticos en la explicación de la
distribución geográfica de los seres vivos. Más allá de esa cuestión teórica, sus perspectivas
biogeográficas también se distinguen por una cuestión que podríamos caracterizar como metodológica:
mientras la historia de la naturaleza está casi totalmente ausente de la historia natural de Humboldt, ella es
central en la visión desplegada por Darwin. En la biogeografía evolutiva, como en la de Buffon (Roger,
1989, pp. 546-547), la distribución actual de los seres no puede ser comprendida sin aludir a la historia
de la tierra y de sus habitantes (Bowler, 1996, p. 10); y es a eso que Darwin (1859, p. 346) se refiere
cuando, en su capítulo sobre “Distribución geográfica”, nos dice que “ni la semejanza ni la desemejanza
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de los habitantes de varias regiones pueden explicarse totalmente por las condiciones climáticas u otras
condiciones físicas”.
Ahí, Darwin no está aludiendo a esos factores bióticos que hasta aquí hemos discutido. En este caso
Darwin se refiere a otras dos cuestiones que también son centrales para su biogeografía: una es la
existencia o inexistencia, presente o pasada, de barreras o conexiones geográficas naturales que puedan
haber impedido o posibilitado migraciones (Darwin, 1859, p. 347); y la otra es la vinculación
genealógica que puede existir entre ciertas especies que habitan una región (Darwin, 1859, p. 349). Para
él, las notorias particularidades de los mamíferos australianos no deberían explicarse por la existencia de
condiciones climáticas o ecológicas peculiares a ese continente: Australia no es el lugar natural de los
marsupiales, ni tampoco tiene ninguna propensión telúrica a producirlos. Que todos los mamíferos que el
hombre encontró en ese continente sean de ese tipo sólo se explica por el aislamiento en el cual esa
peculiar fauna de mamíferos evolucionó y por la vinculación genealógica que existiría entre todas las
especies que la componen.
Pero, no es sólo al hablar de una vinculación genealógica entre los seres vivos que estamos haciendo
entrar una variable histórica ausente en la biogeografía de Humboldt: cuando citamos vicisitudes de la
historia de la tierra que podrían explicar la distribución actual de los seres vivos ya nos permitimos
hipótesis casi totalmente excluidas de su biogeografía. Sin negar la posibilidad de un estudio científico
de la historia de la tierra, e incluso adoptando al respecto una posición catastrofista a la Cuvier bajo cuya
perspectiva también podían ser explicadas las extinciones de las que daba testimonio el registro fósil
(cfr. Humboldt: 1805, p. 23; Humboldt, [1845] 1977, p. 52), Humboldt prefería no apelar a esas
consideraciones en su biogeografía. Para él, en todo caso, los datos biogeográficos podían permitirnos
inferir algo sobre la historia de la tierra y de sus continentes (Humboldt, 1805, p. 23; Fernández Pérez,
2002, p. 206); pero, aún así, esa historia no tenía un lugar en la propia geografía botánica (cfr. Radl, 1931,
p. 262; Limoges, 1976, p. 58; Rehbock, 1983, p. 153). De ésta se podía inferir algo de aquella, pero el
camino inverso no parecía atraer mucho a Humboldt: su biogeografía no era una ciencia histórica.
Así, aun habiendo observado que en la Silla de Caracas también puede encontrarse cierto vegetal, la
Befaria, que crece, a doscientas leguas de distancia, en las laderas de las montañas del reino de la Nueva
Granada, Humboldt, ([1802] 1991a, p. 347) explícitamente se recusa a preguntarse cómo esa planta pudo
llegar tan lejos; y la razón de esa recusa reside en que, para él, “el primer origen de las cosas no puede
ser ni un problema de historia, ni un objeto de investigación para un naturalista” (Humboldt, 1811, p.
38). Desde su perspectiva, basta apuntar el hecho de que estas dos regiones hoy presentan un clima lo
suficientemente frío como para posibilitar el crecimiento de esa planta (Humboldt, [1802] 1991a, p.
348).
Pero ese hipótesis históricas non fingo de Humboldt pronto comenzaría a ser desobedecido por otros
naturalistas; y aquí hay que citar otra vez a Augustin De Candolle (1820, p. 383) y a Charles Lyell (1832,
p. 159) como “precursores” del punto de vista darwiniano. En sus Principios de geología, este último toma
distancia de Humboldt y afirma que, más allá de lo que ocurra en la biogeografía, en la geología “el
estado de la creación animada como ahora existe” solo interesa en función de “sus relaciones con
periodos antecedentes en los que sus condiciones eran diferentes” (Lyell, 1832, p. 179). Pero no cabe
duda de que fue Edward Forbes (1846, p. 350) quien, influenciado por los trabajos del propio Lyell
(Bowler, 1998, p. 200), delineó ese enfoque histórico de la biogeografía que sería crucial para la
constitución de la teoría darwiniana (Rehbock, 1983, pp. 169 y 187). Para él, al igual que para su
seguidor Alphonse De Candolle (1855, pp. xii-xiii), la distribución actual de los seres no podía ser
explicada sin aludir a la historia de la tierra (Rehbock, 1983, p. 188); y por eso era legítimo y necesario
remitirse a ella para buscar esa explicación.
Es decir: tanto para Lyell y Forbes, como para Augustin y Alphonse De Candolle, la distribución
actual de los seres vivos era también una ventana hacia la historia de la naturaleza; y fue por esa ventana
que Darwin se atrevió a asomarse para encontrar las claves y las respuestas de varios problemas que
Humboldt reputaba insolubles. Aquí, como en el caso de la incidencia de los factores bióticos en la
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distribución actual de los seres, también puede decirse que, en cierto sentido, las anomalías o perplejidades
de la biogeografía humboldtiana son los puntos de partida de la revolución darwiniana. Humboldt
([1802] 1991a, p. 345) había dicho que “por más que la razón interdiga al hombre las hipótesis sobre el
origen de las cosas, no dejamos de atormentarnos por esos problemas insolubles de la distribución de
los seres”; pero fue precisamente ese tormento el que condujo a Darwin hacia la formulación de una
historia natural evolucionaria dentro de la cual la biogeografía constituía una pieza o un engranaje
fundamental.
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1

INTRODUÇÃO

A questão da quantificação é um tema de investigação de diversas áreas, como Lógica, Lingüística,
Matemática e Computação. Dentro da lógica clássica de primeira ordem, a quantificação é tratada por
meio dos quantificadores universal e existencial, denominados quantificadores lógicos.
A lógica moderna tem sido desenvolvida a partir de construções sobre linguagens artificiais. Entre
outros aspectos, estas investigações procuram estabelecer relações entre a linguagem artificial
subjacente e as linguagens naturais: quais as vantagens em se tratar com uma linguagem artificial, quais
são as suas limitações, quais as suas implicações para as inferências.
A fim de dar significado às expressões das linguagens artificiais, a lógica de primeira ordem
considera estruturas matemáticas com certas particularidades algébricas, em que são escolhidos
conjuntos arbitrários como o domínio de indivíduos para uma estrutura B e relações e funções, que
servem como interpretações para os símbolos de predicados, símbolos funcionais. Além disso,
expressões construídas a partir dos operadores "não", "e", "ou", "se ..., então", e dos quantificadores
"todo" e "existe", ou outros que possam ser expressos a partir destes, são as únicas relevantes.
A idéia básica que permeia as investigações na lógica de primeira ordem é que se pode estabelecer
uma relação entre algumas estruturas matemáticas e algumas coleções de expressões de uma dada
linguagem, ao descrever propriedades de tal estrutura. A noção é a de satisfação numa estrutura B, ou
seja, B ⊨ ϕ se a expressão ϕ é verdadeira em B ou é satisfeita em B.
Contudo, apesar do caráter universal atribuído à Lógica, devemos reconhecer que muitos conceitos
matemáticos, assim como muitas expressões das linguagens naturais, não podem ser tratados dentro
deste contexto teórico.
Neste trabalho, estamos interessados, particularmente, nas quantificações que não podem ser
investigadas a partir dos quantificadores lógicos universal (∀) e existencial (∃). Esta insuficiência da
lógica clássica de primeira ordem para tratar de diversos conceitos matemáticos e expressões da
linguagem natural conduziu à criação de novos quantificadores distintos dos usuais que podem ser
usados para duas vertentes: (i) a caracterização de aspectos matemáticos específicos ou (ii) para a análise
de quantificadores presentes nas linguagens naturais que não podem ser definidos a partir dos lógicos
tais como: muitos, poucos, quase todos, quase nenhum, a maioria, a minoria, ...
O trabalho de Andrezej Mostowski, publicado em 1957 e intitulado On a generalization of quantifiers,
constitui um marco no tratamento dos quantificadores matematicamente interessantes não definíveis
em termos dos quantificadores universal e existencial, uma vez que trata com operadores que
representam uma generalização natural dos quantificadores lógicos. Mostowski denomina esses
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quantificadores de quantificadores generalizados. Desde então, diversos trabalhos têm sido publicados sobre
esse assunto.
Também nos estudos sobre teorias das linguagens naturais, a questão sobre quantificação toma um
papel central. Segundo Emmon Bach et alii (1995), toda linguagem natural apresenta algum meio de
fazer declarações gerais.
Tratando da relação entre quantificação em lógica e linguagem natural, Richard Montague, em 1974,
apresentou uma teoria que identifica expressões substantivas do inglês à noção de quantificadores
generalizados.
Sob o aspecto do tratamento da quantificação na linguagem natural, o trabalho de Jon Barwise e
Robin Cooper, publicado em 1981 e intitulado Generalized quantifiers and natural language, tem sido
considerado um marco e referência. O trabalho de Barwise e Cooper reaproxima as investigações da
lógica e da teoria da linguagem natural, uma vez que seguem a linha de tratamento de Montague e
identificam expressões substantivas da linguagem natural à noção de quantificadores generalizados da
lógica.
Neste trabalho apresentamos um pouco da história dos quantificadores generalizados e como têm
sido investigados a partir da construção de lógicas estendidas, sob duas vertentes: contribuição para a
caracterização de aspectos matemáticos específicos e a segunda que trata da relação entre linguagem
natural e quantificadores.
Tomaremos como ponto de partida para a perspectiva da contribuição para a caracterização de
aspectos matemáticos específicos, o trabalho desenvolvido por Mostowski e para a perspectiva da
relação entre linguagem natural e quantificadores, o trabalho de Barwise e Cooper.
Destacaremos, entre as contribuições para os estudos dos quantificadores generalizados, as lógicas
moduladas – família de sistemas lógicos monotônicos que tratam de tipos particulares de
quantificadores generalizados, a saber, quantificadores que expressam formas particulares de raciocínio
indutivo, tratadas dedutivamente e que representam expressões da linguagem natural.

2

AS LÓGICAS ESTENDIDAS POR QUANTIFICADORES GENERALIZADOS

A motivação para a primeira vertente é a pergunta “O que é a lógica para conceitos matemáticos
específicos?”, ou diretamente, dada uma propriedade matemática particular, como boa ordem,
infinitude, continuidade, etc..., qual seria a lógica implícita no uso desta propriedade? Que tipos de
estruturas isolam esta propriedade mais naturalmente? Que tipos de linguagens melhor espelham as
noções matemáticas sobre a propriedade?
Assim, a teoria de modelos estendida toma a idéia básica e a expande em vários caminhos,
produzindo estruturas matemáticas mais ricas ou com maior poder de expressão em sua linguagem ou
ambas. Neste âmbito, uma lógica consiste de uma coleção de estruturas matemáticas, uma coleção de
expressões formais e uma relação de satisfação entre ambas, ou, em outras palavras, lógica é algo
construído para estudar a coerência de alguma parte da matemática.
A primeira proposta clara para se investigar as extensões da lógica de primeira ordem pelos métodos
da teoria de modelos, é devida a Mostowski (1957). Desde que conceitos como finitude (infinitude) e
enumerabilidade, importantes para a matemática moderna, não são definíveis na lógica de primeira
ordem, o autor sugeriu a seguinte regra sintática:
• se ϕ(x) é uma fórmula, então Qx ϕ(x) também é uma fórmula, em que x não ocorre livre nesta nova
fórmula.
Esta regra de formação é acrescida de forma a poder interagir com "e", "ou", "não", "se ..., então",
"todo" e "existe".
O significado de Q depende de uma nova regra semântica que, em geral, se procede da forma:
• dado um cardinal ℵα, obtém-se uma lógica L(Qα) definida pela seguinte semântica:
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B ⊨ Qx ϕ(x) see existem pelo menos ℵα elementos b, tais que B ⊨ ϕ(b).
Assim, a lógica L(Q0) contempla a distinção finito/infinito não constante na lógica de primeira
ordem; a lógica L(Q1), por outro lado, contempla a distinção contável/não contável, também ausente
na lógica de primeira ordem.
Segundo Mostowski, o problema da completude para uma linguagem contendo um conjunto de
quantificadores Q1, ..., Qs é equivalente a sabermos se o conjunto de fórmulas verdadeiras é
recursivamente enumerável.
Mostowski deixou muitos problemas em aberto sobre suas lógicas com quantificadores
generalizados, particularmente se é possível o estabelecimento de um cálculo formal no qual seja
possível demonstrar todas as sentenças que envolvessem esses novos quantificadores introduzidos.
Em 1966, no artigo First order predicate logic with generalized quantifiers, Per Lindström redefiniu o
conceito e estudou as lógicas estendidas por quantificadores em estrutura semântica um pouco mais
geral, embora ainda não tenha logrado sucesso completo em introduzir axiomas e estrutura que
permitissem uma demonstração da completude para L(Q).
A compacidade é definida por:
Compacidade forte: Se ∆ é um conjunto de sentenças da lógica e se todo subconjunto finito de ∆
tem um modelo, então ∆ tem um modelo;
Compacidade contável: Se ∆ é um conjunto de sentenças da lógica e se todo subconjunto contável
de ∆ tem um modelo, então ∆ tem um modelo.
Existem pelo menos duas razões pelo interesse nestes resultados. A primeira por eles estarem
intimamente relacionados ao problema da completude. Usualmente, o teorema da completude
estabelece que se ϕ é uma conseqüência lógica de algum conjunto (possivelmente contável) ∆ de
hipóteses, então ϕ é derivável a partir de algum subconjunto finito de ∆. Em particular, se ∆ é
inconsistente, ou seja, não tem modelo, então alguma sentença contraditória é uma conseqüência de ∆
e, neste caso, algum subconjunto finito de ∆ é inconsistente. Desta forma, a compacidade, nas duas
versões, concorda com a completude, se esta existir.
A segunda razão é que em uma teoria de modelos de primeira ordem, o teorema da compacidade é
ferramenta solicitada em diversos desenvolvimentos. Com isso, quando presente, muito da teoria de
modelos de primeira ordem pode ser recuperada.
Fuhrken (1964) demonstrou que o teorema da compacidade vale para L(Q), em que Q é
interpretado por “existem incontavelmente muitos x”. Vaught (1965) demonstrou que o conjunto das
fórmulas válidas de L(Q) é recursivamente enumerável e, posteriormente, forneceu uma prova da
completude com uma coleção um pouco complexa de axiomas. Estes resultados foram refinados, mas
em Keisler (1970) está uma demonstração da correção e completude para L(Q) em um sistema bastante
natural e intuitivo.
Este caminho estimulou muitos trabalhos sobre lógicas com quantificadores generalizados para
tratar de certas estruturas matemáticas. Podemos mencionar os trabalhos sobre lógicas topológicas de
Sgro (1977), que desenvolve um sistema formal de primeira ordem para a representação do conceito de
espaço topológico, em que a linguagem do cálculo de predicados é ampliada, pelo acréscimo do
quantificador Q, interpretado por Qx ϕ(x) ≡ “o conjunto definido por ϕ(x) é ‘aberto’”. E também o de
Garavaglia (1978) que também desenvolve uma teoria de primeira ordem para a formalização do
conceito de espaços topológicos, com semântica baseada em variáveis sortidas.
Também tratando de quantificadores generalizados, em 1962, Nicholas Rescher apresenta
axiomática e semântica para o quantificador generalizado (M), capturando a noção de maioria,
interpretando M por meio da noção de cardinal: uma propriedade C ocorre para a maioria dos
indivíduos do universo se para o conjunto [C] = {a ∈ A / C(a)} temos |[C]| > |[C]C|. Trabalhos
considerando esta noção estão desde então na literatura. Peterson (1979) analisa o relacionamento entre
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“poucos”, “muitos”, “todos” e ”alguns” por meio de quadrados (no sentido do quadrado de
Aristóteles). Em Slaney (1988), apresentam-se argumentos demonstrando a não existência de um
sistema de dedução natural com regras finitas para um quantificador relacionado a M, que capture a
noção de “a maioria dos F’s são G’s”, sintaticamente dada pela fórmula (Mx, Fx)Gx. Por meio dos
desenvolvimentos presentes em Mostowski (1957), mostra-se que o sistema de Rescher (1962) é
incompleto (Grácio, 1999).
Antes de abordarmos a outra vertente, consideramos relevante indicar outro resultado de Lindstrom
(1969) que impõe novas reflexões sobre as lógicas estendidas.
Para se estabelecer o que torna uma lógica estendida natural ou o que permite encontrar lógicas úteis
e interessantes, a experiência tem mostrado que algum dos próximos três princípios deve ser seguido:
(i) construir dentro da semântica natural, uma linguagem que revele as noções importantes de algum
domínio particular da atividade matemática;
(ii) manter a semântica restrita ao campo das noções relevantes ao estudo e conceitos implícitos a estas
noções;
(iii) encontrar uma sintaxe em que as noções básicas possam ser expressas naturalmente.
De qualquer maneira, quando se sai do escopo da lógica de primeira ordem clássica com o objetivo
de contornar alguma dificuldade, alguns resultados desta são perdidos. Em particular, teoremas sobre
conceitos não definíveis na lógica de primeira ordem são falhos nas teorias estendidas.
Lindström demonstrou, em 1969, o teorema segundo o qual nenhuma extensão própria da lógica
clássica de primeira ordem, usando modelos padrões, pode ter ambas as propriedades compacidade
contável e de Lowenheim-Skolem. Este resultado abriu novos aspectos no estudo da lógica, impondo
reflexões sobre as lógicas estendidas.
Com isso, a lógica de primeira ordem pode ser caracterizada como uma fortíssima lógica, na qual
são satisfeitos as duas propriedades:
Propriedade da Compacidade Contável: se um conjunto contável de sentenças ∆ não tem um
modelo, então algum subconjunto finito de ∆ não tem modelo;
Propriedade de Lowenheim: se uma sentença tem um modelo infinito, então tem um modelo
contável.
Os teoremas da Compacidade e de Loweinheim-Skolem são dois dos mais notáveis resultados em
teoria de modelos de primeira ordem e ferramentas muito usadas por investigadores do assunto. Assim,
esse teorema afirma que no interesse pelas extensões da lógica de primeira ordem, usando modelos
padrões, deve-se abandonar uma de suas mais acalentadas ferramentas.

3

QUANTIFICADORES GENERALIZADOS E A LINGUAGEM NATURAL

Em 1974, Richard Montague, tratando da relação entre linguagem natural e quantificadores,
apresentou uma teoria que unifica ou identifica expressões substantivas do inglês, como “todos os
pássaros”, “Maria”, “ela”, à noção de quantificadores generalizados.
Barwise e Cooper (1981), seguindo Montague, tratam da identificação entre essa categoria sintática
(expressões substantivas) da linguagem natural e os quantificadores generalizados da lógica,
contribuindo para uma reaproximação entre lógica e linguagem natural, o que atraiu o interesse de
lingüistas e cientistas da computação.
Barwise e Cooper argumentaram que os quantificadores da lógica clássica de primeira ordem são
inadequados para tratar das sentenças quantificadas da linguagem natural em pelo menos dois aspectos:
• nas linguagens naturais existem sentenças quantificadas que não podem ser expressas através dos
quantificadores ∃ e ∀. Desta maneira, uma teoria semântica para a linguagem natural não pode ser
baseada em uma lógica restrita ao cálculo clássico de predicados.
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• a estrutura sintática das sentenças quantificadas nas linguagens naturais é muito diferente da estrutura
sintática das sentenças quantificadas na lógica clássica de primeira ordem.
A idéia central de Barwise e Cooper é que os quantificadores correspondem a frases substantivas da
linguagem natural.
Assim, um quantificador tem a forma sintática Dη, em que D é um determinador e η é um conjunto
de termos, ou ainda, um conjunto de indivíduos.
Mais especificamente, consideremos um modelo M = (E, ||_||), em que E é o domínio e ||_|| é
uma função de atribuição. Neste caso, ||Dη(X)|| denota um conjunto de conjunto de indivíduos
dados pelos subconjuntos X de E para os quais a expressão Dη(X) vale.
Alguns dos determinadores mais usuais como todos, alguns, muitos e exatamente um são dados da
seguinte forma:
||todos η|| = {X ⊆ E / ||η|| ⊆ X}
||alguns η|| = {X ⊆ E / ||η|| ∩ X ≠ ∅}
||muitos η|| = {X ⊆ E /| ||η|| ∩ X | > | ||η|| - X |}
||exatamente um η|| = {X ⊆ E / ||η|| ∩ X = 1}.
Desde que ||Dη|| = ||D||(||η||), então os determinadores denotam funções de P(E) em
PP(E), como no caso de || nenhum||:
||nenhum||(Y) = {X ⊆ E / Y ∩ X = ∅}.
Os demais quantificadores generalizados podem ser definidos nesta acepção, como o quantificador
Q1 de Mostowski ou o quantificador da maioria de Rescher:
||Q1 η|| = {X ⊆ E / ||η|| > ω}
||a maioria η|| = {X ⊆ E / ||η|| > ||E - X||}.
Elementos desta teoria que se iniciou com Barwise e Cooper (1981) estão em muitos trabalhos
sobre os quantificadores generalizados como em Westerstahl (1984 e 1985), Van Benthem (1984),
Keenan e Stavi (1986), Van Benthem e Westerstahl (1995) e Keenan (2002).
Aplicações dos quantificadores generalizados em contextos computacionais conduziram muitos
investigadores a imaginar que o melhor ambiente para o seu tratamento seria a partir de lógicas não
monotônicas, como em Reiter (1980).
Diante deste contexto, surgiram algumas contribuições interessantes de pensadores brasileiros. Sette,
Carnielli e Veloso (1999) introduziram uma lógica monotônica na qual poderiam ser interpretados os
quantificadores naturais “quase todos (ou geralmente)” por meio de filtros primos e argumentaram ser
esta uma alternativa mais produtiva que os contextos não monotônicos.
A partir destas perspectivas, Grácio (1999) introduziu uma família de sistemas lógicos, a família das
lógicas moduladas, que serão mais detalhadas na próxima seção. Cada lógica modulada é caracterizada,
sintaticamente, pela inclusão de novos quantificadores generalizados, os quantificadores modulados, na
linguagem da lógica de primeira ordem. Semanticamente, tais quantificadores são interpretados por
subconjuntos do conjunto das partes do universo.
Grácio introduziu dois novos sistemas lógicos monotônicos, indicados para a formalização das
seguintes noções de quantidades: “muitos” e “para uma ‘boa’ parte”, semanticamente interpretados,
respectivamente, pelas noções de família fechada superiormente e topologia reduzida.

4

AS LÓGICAS MODULADAS

A família das lógicas moduladas é caracterizada pela inclusão, na linguagem da lógica clássica de
primeira ordem, de um quantificador generalizado Q, chamado de quantificador modulado, o qual deve
ser interpretado por um subconjunto Q do conjunto das partes do universo. Intuitivamente, este
subconjunto Q representa um conjunto arbitrário de proposições sustentadas por evidências, dentro de
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uma base de conhecimento. A seguir apresentamos a formalização das lógicas moduladas, denotadas
por L(Q).
Seja L a linguagem de primeira ordem de tipo τ, que contenha símbolos para predicados, funções e
constantes, seja fechada para os operadores lógicos ∧, ∨, →, ¬ e também para os quantificadores ∃ e
∀.
A extensão da lógica de primeira ordem L, obtida pela inclusão de um quantificador generalizado Q,
denominado quantificador modulado, é denotada por L(Q).
As fórmulas (e sentenças) de L(Q) são aquelas de L acrescidas das fórmulas geradas pela cláusula
seguinte:
• se ϕ é uma fórmula em L(Q), então Qx ϕ é uma fórmula de L(Q).
Os conceitos de variável livre e variável ligada, numa fórmula, são estendidos ao quantificador Q,
isto é, se x é livre em ϕ, então x ocorre ligada em Qx ϕ.
Denotamos por ϕ(t/x) o resultado da substituição de todas as ocorrências livres da variável x pelo
termo t em ϕ. Por simplicidade, quando não houver confusão, escrevemos apenas ϕ(t) em vez de
ϕ(t/x).
A semântica das lógicas moduladas é definida como segue.
Seja A uma estrutura clássica de primeira ordem, com domínio A, e Q um conjunto de subconjuntos
de A, tal que ∅ ∉ Q, isto é, Q ⊆ P(A) – {∅}. A estrutura modulada para L(Q), indicada por AQ, é
determinada pelo par (A, Q).
Veloso (1998) chama esse tipo de estrutura de estrutura complexa e Keisler (1970) de estrutura
fraca.
A interpretação dos símbolos relacionais, funcionais e constantes individuais de L(Q) é a mesma de
L em A.
A satisfação de uma fórmula de L(Q) numa estrutura AQ é definida recursivamente, do modo usual,
acrescentando-se a cláusula seguinte:
• seja ϕ uma fórmula cujo conjunto de variáveis livres esteja contido em {x} ∪ {y1, ..., yn} e
consideremos uma seqüência ā = (a1, ..., an) em A. Então:
AQ ⊨ Qx ϕ[x, ā] see {b ∈ A / AQ ⊨ ϕ[b, ā] } ∈ Q.

Neste caso, AQ ⊨ ψ[ē] denota que AQ ⊨s ψ, quando as variáveis livres da fórmula ψ ocorrem no
conjunto {z1, ..., zn}, s(zi) = ei e ē = (e1, ..., en). Desde que A ≠ ∅, se x não ocorre livre em ϕ, então AQ

⊨ Qx ϕ[ā] see AQ ⊨ ϕ[ā]. Em particular, para uma sentença Qx σ(x), temos AQ ⊨ Qx σ(x) see {a ∈ A

/ AQ ⊨ σ(a)} ∈ Q.
Conforme já mencionamos, identificando o conjunto Q com estruturas matemáticas, Grácio (1999)
formalizou proposições da forma “maioria”, “muitos” e “para uma ‘boa’ parte”. A lógica dos
ultrafiltros, introduzida em Sette, Carnielli e Veloso (1999) e Carnielli e Veloso (1997), formaliza
proposições do tipo “quase todos” ou “geralmente”, e também deve ser considerada uma
particularização das lógicas moduladas.
Como podemos observar, as noções de verdadeiro e falso, associadas aos quantificadores
modulados, não depende apenas da lógica subjacente, mas de qual medida (quantificação) estamos
usando e que “[...] deve ser incluída como parte do modelo antes que as sentenças tenham qualquer
valor de verdade estabelecido” (Barwise, Cooper, 1981, p. 163).
As noções semânticas usuais, tais como modelo, validade, conseqüência lógica, etc., para estes
sistemas, podem ser apropriadamente adaptadas.
Os axiomas de L(Q) são aqueles de L, com os axiomas da identidade, acrescidos dos seguintes
axiomas para o quantificador Q:
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(Ax1) ∀x ϕ(x) → Qx ϕ(x)
(Ax2) Qx ϕ(x) → ∃x ϕ(x)
(Ax3) ∀x (ϕ(x) ↔ ψ(x)) → (Qx ϕ(x) ↔ Qx ψ(x))
(Ax4) Qx ϕ(x) ↔ Qy ϕ(y).
Intuitivamente, dada uma interpretação com universo A e as fórmulas ϕ, ψ, com exatamente uma
variável livre x, então para os conjuntos [ϕ] = {a ∈ A / ϕ[a]} e [ψ] = {a ∈ A / ψ[a]}, o axioma (Ax1)
afirma que se todos os indivíduos satisfazem ϕ, então o universo de discurso A, pertence à família de
subconjuntos Q de A que interpreta o quantificador Q. O axioma (Ax2) afirma que o conjunto vazio
não pertence a Q. O axioma (Ax3) afirma que se [ϕ] e [ψ] são idênticos, então um deles pertence à
família Q que interpreta Q se, e somente se, o outro também pertence a Q.
As regras lógicas das lógicas moduladas são as regras usuais de L: Modus Ponens (MP) e Generalização
(Gen).
Outros axiomas devem ser introduzidos para caracterizar lógicas moduladas específicas, como pode
ser visto em (Grácio, 1999).
As noções sintáticas usuais para L(Q) como sentença, demonstração, teorema, conseqüência lógica,
consistência e outras são definidas de modo análogo às definidas na lógica clássica.
Em Grácio (1999), encontramos demonstração da completude das particularizações das lógicas
moduladas – “muitos indivíduos” e “para uma boa parte dos indivíduos”, com respeito às estruturas
matemáticas que as interpretam. Os teoremas da compacidade e Löwenheim-Skolem podem ser
adaptados para essas versões das lógicas moduladas. Este fato é explicado pelo fato de estes sistemas
usarem uma noção não-padrão de modelo, pela presença de estruturas matemáticas adicionais no
modelo.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho abordamos a questão dos quantificadores generalizados sob duas vertentes: sua
contribuição para a caracterização de aspectos matemáticos específicos e a segunda que trata da relação
entre linguagem natural e quantificadores.
As lógicas moduladas, que têm sido nosso objeto de estudo, contribuem para os estudos de ambas
as vertentes. Sob o aspecto da caracterização de aspectos matemáticos específicos, os quantificadores
modulados são interpretados por estruturas matemáticas, como família fechada superiormente, ligada à
noção de filtro principal, e topologia reduzida, ligada à noção de vizinhança densa. Essa família de
sistemas lógicos se constitui como uma extensão conservativa da lógica clássica, com a qual compartilha
algumas propriedades, como o fato de ser um sistema dedutivo simples, correto e completo.
Sob a vertente da relação entre linguagem natural e quantificação, as lógicas moduladas contribuem
para a compreensão das relações entre lógica e linguagem, uma vez que tratam de quantificadores
presentes na linguagem natural e não passíveis de serem formalizados na lógica clássica de primeira
ordem.
Consideramos que essa família de sistemas lógicos colabora, ainda, com uma outra vertente da
questão dos quantificadores generalizados, que aborda a quantificação como formas particulares de
raciocínio indutivo.
A noção central das Lógicas Moduladas apresenta-se bastante frutífera para essa vertente, pois
possibilita formular, sob o mesmo ponto de vista, diversos sistemas que se proponham a formalizar
raciocínio indutivo.
Informalmente, o quantificador modulado colocado à frente de uma proposição indica que a
proposição em seu escopo descreve uma crença (proposição sustentada pelas evidências) gerada por
uma forma particular de raciocínio indutivo. Em cada sistema, o conjunto de indivíduos que satisfaz a
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proposição sob o escopo do quantificador modulado é considerado um conjunto de evidências
adequado para realizar o tipo de argumento indutivo a que o quantificador se propõe.
Consideramos que essa terceira vertente está estreitamente relacionada com a questão da linguagem
natural, uma vez que os quantificadores em linguagem natural podem ser pensados como uma
representação da experiência do indivíduo/sociedade, que por sua vez leva-nos à questão da indução.
As lógicas moduladas contribuem, assim, para uma aproximação entre a perspectiva dos
quantificadores generalizados enquanto forma particular de raciocínio indutivo e os quantificadores
generalizados como na linguagem natural, que até o momento nos parece estarem sendo tratadas de
forma estanque, como se não houvesse dependência entre elas.
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Viaje al interior de una interacción causal
Hernán Miguel *

1

INTRODUCCIÓN

Para dar cuenta de la causación desde una perspectiva de análisis empírico, Phil Dowe propone su
teoría de las cantidades conservadas (Dowe, 1992a; Dowe, 1992b; Dowe, 2000). Según esta teoría los casos
de causación son aquellos en los que ciertos procesos (entrantes) interactúan con otros procesos
(salientes) de modo que intercambian cierta cantidad de alguna magnitud física para la cual hay un
teorema de conservación. Como ejemplo de interacción causal, tómese el caso de una bola blanca que está
en reposo y otra bola roja que choca con ella; el choque de la bola roja es causa de que la bola blanca
comience a moverse, ya que la bola roja y la blanca han intercambiado cantidad de movimiento durante
esa interacción (entre la situación inicial y la final), y existe un teorema de conservación para tal
magnitud física. Para el caso en que se trata de una simple conservación en el tiempo sin interacciones
(movimiento por inercia, por ejemplo), Dowe propone la noción de proceso causal. Un proceso causal es
aquél en el que cierta entidad posee una cantidad de cierta magnitud física y esa cantidad de la magnitud
física se conserva según un teorema de conservación. La causación entonces consiste en interacciones
causales o procesos causales.
En este trabajo introducimos ciertos ejemplos en los que se muestra de qué manera las interacciones
causales vistas con cierto detalle respecto de sus diferentes etapas que tienen lugar en lo que
aparentemente es un lapso altamente localizado, se muestran totalmente equivalentes a procesos que
tienen lugar en sistemas en equilibrio dinámico. A partir del análisis de estos nuevos ejemplos, se
sostiene que las teorías que pueden dar cuenta de la relación de causa efecto en una interacción causal
también deberían poder aplicarse a sistemas en equilibrio dinámico, al menos en los tramos en los que
se sostiene la equivalencia mencionada.
Para mostrar tal equivalencia se analiza como si fuera con una “cámara lenta” un choque entre bolas
de billar, y se lo compara con dos cubos unidos por un resorte que oscilan en la línea que los une. Se ve
que el choque presenta exactamente las mismas etapas que una parte de cada oscilación de modo que
esa parte de la oscilación tiene que ser pasible de un lenguaje causal que la describa. Tal conclusión
ineludible dará lugar a dos consecuencias no deseadas para la perspectiva de Dowe. Por un lado
mostraremos de qué modo la teoría se ve obligada a atribuir relación de causa-efecto entre partes de un
sistema en equilibrio dinámico y de este modo lo que ocurre a cualquier parte del sistema puede verse
como causa de lo que ocurre al resto del sistema. Por otro lado, y como corolario de lo anterior,
cualesquiera dos partes del sistema están en relación de causa-efecto y esa relación será mutua, dando
como resultado que los casos de loops causales son mucho más corrientes de lo que podría esperarse y
que no hace falta acudir a casos peculiares de mecánica cuántica para obtener esta situación. Finalmente
analizaremos en qué medida estas consecuencias constituyen un obstáculo para la teoría de Dowe.
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2

LA TEORÍA DE DOWE APLICADA A LOS CHOQUES

Para el caso en que en el juego de billar la bola roja choca elásticamente con la bola blanca que está
detenida, esta teoría sugiere que el choque es una interacción causal dado que los procesos entrantes, la
bola roja moviéndose con su velocidad inicial y la bola blanca que está en reposo, intercambian
cantidades de ciertas magnitudes físicas con los procesos salientes, la bola roja y la bola blanca
moviéndose ambas luego del choque con sus velocidades finales. Esas magnitudes físicas que han
intercambiado no son cualesquiera sino aquellas para las que existe un teorema de conservación. Es
decir que, dado que intercambian cantidades de momento lineal (o cantidad de movimiento) y dado que
la suma de todas las cantidades de esta magnitud física antes y después del choque debe ser la misma en
virtud del teorema de conservación, entonces podemos decir que el choque constituye una interacción
causal, y podemos identificar a los procesos entrantes como causas de los procesos salientes.
En una descripción en el espacio de Minkowsky este choque está dado por un cruce de líneas
mundo asociadas a cada una de las bolas de billar. Así las cosas, para la teoría de Dowe, un cruce de
líneas mundo en el que se intercambien cantidades conservadas es un caso de interacción causal, y en
lenguaje más llano, un caso de causa-efecto.
Analicemos este choque desde el sistema de referencia del centro de masa del sistema. Lo que
podremos observar en este choque es la siguiente secuencia. En primer lugar tanto la bola roja como la
bola blanca se acercan al centro de masa. Como ambas bolas tienen igual masa, desde el centro de masa
se ven acercarse a cada una con la misma rapidez, esto es con velocidades cuya intensidad y dirección
(recta de acción) son las mismas pero cuyo sentido es contrario (ver figura 1).

Figura 1. Etapa 1.

En una segunda etapa, al comenzar a estar en contacto, las bolas se deforman y cuanto más se
deforman, mayor es el trabajo realizado por la fuerza que una bola ejerce sobre la otra, deformándola
hasta que se detienen. La tercera etapa, dado que el choque se supuso elástico, consiste en la
recuperación de la forma inicial. La fuerza restitutiva proviene de la estructura de cada una de las bolas
de billar y se ejercen de manera que ambas comienzan a recuperar su forma. En este proceso aparece
una fuerza neta que cada una ejerce sobre la otra. Es así que cada una tiene aplicada una fuerza por
parte de la otra, y por tanto se acelera en la dirección y sentido en que actúa esa fuerza (ver figura 2).
A medida que esta fuerza se ejerce, cada bola va recuperando la forma original, la magnitud de la
fuerza va disminuyendo y a su vez el trabajo de esa fuerza es igual al cambio en la energía cinética, de
modo que cada una de las bolas adquiere velocidad en dirección opuesta a la otra. Este proceso de
aceleración y alejamiento culmina en el instante en que ambas bolas dejan de estar en contacto. A partir
de allí, como cuarta y última etapa, cada una sigue con velocidad constante alejándose indefinidamente.
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Figura 2. Etapas 2 y 3.

Figura 3. Etapa 4.

3

LA TEORÍA DE DOWE APLICADA A LAS OSCILACIONES

Ahora bien, en los sistemas en equilibrio dinámico también hay intercambio de cantidades
conservadas como, por ejemplo, un cubo rojo unido a uno blanco que están oscilando en la línea que
los une. Veamos en detalle esta situación. Imaginemos que estiramos inicialmente el resorte de modo
que los dos cubos quedan más separados que la longitud de equilibrio del resorte. Cuando se los suelta,
los cubos se acercan y se alejan produciendo un movimiento oscilatorio de cada cubo mientras que el
centro de masa del sistema no se desplaza. La suma del momento lineal de ambos bloques, suponiendo
que el resorte tiene una cantidad que pueda dejarse de lado en los cómputos, es cero. Sin embargo cada
bloque se está moviendo con velocidad variable. Es decir que el sistema tiene momento lineal nulo,
pero cada una de sus partes, no. Si ambos bloques tienen la misma masa, entonces cuando uno se
mueve con rapidez V hacia la derecha, el otro lo hace con rapidez V hacia la izquierda. Si el bloque
rojo tiene mayor masa que el blanco, entonces se mueve con menor rapidez que el blanco de modo que
el producto de la masa de cada cubo por su rapidez tiene la misma intensidad y sentido contrario al
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producto correspondiente al otro cubo. De ese modo la cantidad de momento lineal total en cada
instante suma cero y se conserva.
Hagamos nuevamente el análisis en “cámara lenta” distinguiendo ciertas etapas. Al ser soltados
desde una distancia mayor a la de equilibrio del resorte, en una primera etapa (Fig. 4) los cubos se
acelerarán uno hacia otro aumentando su velocidad debido a la fuerza elástica ejercida sobre cada uno
de ellos. Esta etapa dura hasta que los cubos se encuentran a la distancia de equilibrio del resorte, es
decir hasta que pasan con su máxima velocidad por el punto en que las fuerzas del resorte son nulas.

Figura 4.

A partir de allí, en lo que podemos identificar como una segunda etapa, los cubos se siguen
acercando, pero cada vez con menor velocidad debido a que ahora la fuerza del resorte se opone a su
movimiento, se dirige hacia fuera del centro de masa. Esta etapa se extiende hasta que debido a la
acción de esta fuerza elástica, los cubos se detienen (Fig. 5). En ese instante los cubos tienen velocidad
cero y máxima aceleración hacia fuera del centro de masa. Allí comienza la tercera etapa. En esta tercera
etapa los cubos se aceleran por el efecto de la fuerza elástica alejándose mutuamente y esta situación se
extiende hasta el momento en que los cubos están tan separados como la distancia de equilibrio del
resorte.

Figura 5. Etapas 2 y 3 de la oscilación.

En ese instante, que dicho sea de paso es en el que los cubos tienen mayor rapidez hacia fuera del
centro de masa y aceleración nula, culmina la tercera etapa y comienza la cuarta.
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En esta cuarta etapa (Fig. 6), los cubos se siguen alejando en virtud de la velocidad que traían, pero
están sometidos a la fuerza elástica del resorte en dirección y sentido hacia el centro de masa. Por este
motivo van disminuyendo su velocidad hasta que se detienen en un instante cuando alcanzan a estar tan
alejados como la distancia inicial desde donde fueron soltados.

Figura 6. Etapa 4 de la oscilación.

Allí culmina la cuarta etapa, y de allí en adelante se repiten las cuatro etapas periódicamente e
indefinidamente si el sistema no pierde energía, es decir, si el sistema tiene un balance entre energía
potencial elástica y energía cinética.

4

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Llegados a este punto podemos apreciar que las etapas dos y tres del problema de los cubos unidos
por un resorte son exactamente iguales a las etapas dos y tres del choque de las bolas de billar. Y lo
interesante de esta coincidencia es que en esas dos etapas se encuentra la verdadera interacción durante
el choque.
Nos hemos “sumergido” en los pormenores de la interacción causal del choque para descubrir que
la situación es idéntica a la que ocurre en media oscilación de un sistema en equilibrio dinámico.
Justamente donde el choque se produce, allí mismo es equivalente a una porción de un sistema
periódico en equilibrio dinámico.
En el caso del choque decimos que las características con las que ambas bolas de billar se acercan
una a otra antes del impacto son causas de las características que presentan luego del impacto.
Siguiendo el paralelo, las características con las que ambos cubos se aproximan unidos por el resorte,
serán causas de las características con las que ambos cubos se alejan luego de pasar por su máxima
proximidad.
Más aun, la cantidad de movimiento con la que la bola roja se acerca a la bola blanca es causa de la
cantidad de movimiento final de la bola blanca. Esta afirmación es posible gracias a que cada una de las
características de los procesos entrantes juega un rol causal en las características de los procesos
salientes, tal como se ha mostrado en otra ocasión y que pasaré a resumir en los siguientes párrafos.
El ejemplo de Dowe en el que esta situación se hace evidente es aquél en el que se refiere a un fotón
que es absorbido por un átomo inestable que luego emite una partícula alfa (Dowe, 2000, p. 172). Tal
ejemplo ha sido analizado anteriormente (Miguel y Paruelo, 2002, p. 78) resaltando que Dowe toma
como causa que el fotón incidente tenga cierta energía, y como efecto, “la existencia del segundo
átomo, el producto del decaimiento” (Dowe, 2000, p. 173). En ese mismo trabajo los autores hacen
notar que la teoría de Dowe contempla diferentes tipos de entidades capaces de asumir el rol causal:
1. Valores de las cantidades conservadas que se intercambian, por ejemplo: el valor de la cantidad de
momento lineal que posee una bola de billar en cierto instante es responsable por la cantidad de
momento lineal de esa misma bola en un instante posterior (Dowe, 2000, p. 172).
2. Hechos (objetos con propiedades) o eventos que involucran cantidades conservadas: por ejemplo, un
fotón a que tiene cierta energía al chocar con un átomo b es causa del átomo resultante que tiene cierta
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energía final. [los autores aclaran que es la formulación más cercana al ejemplo de Dowe, 2000, p. 173]
3. Hechos (objetos con propiedades) o eventos que no involucran cantidades conservadas pero que
supervienen en hechos que sí las involucran, por ejemplo: una bola de billar de color verde es causa de
la imagen obtenida en una fotografía. (Miguel y Paruelo, 2002, p. 77)
Podemos incluir como tipo afín al tipo 1, aquellos en los que una bola choca con otra: “[...] el
momento lineal anterior [al choque] de la primer bola (q(a) en t1) es causalmente responsable del
momento lineal posterior [al choque] de la segunda bola (q(b) en t2)” (Dowe, 2000, p. 172).
Según estas diferentes variantes entonces, para el caso de nuestro ejemplo, estamos en condiciones
de afirmar que la cantidad de movimiento con la que la bola roja se acerca a la bola blanca es causa de la
cantidad de movimiento final de la bola blanca.
Dado este paso, es ineludible la consecuencia de que una de las características de una parte del
sistema es causa de las cararacterísticas del resto del sistema o de otras partes del sistema. El sistema
compuesto por ambas bolas de billar, o el compuesto por los cubos y el resorte presentan entonces
interacciones causales en su interior. Esta situación está en pleno acuerdo con la teoría y en sí misma no
ocasiona ninguna dificultad.
Sin embargo debe notarse que esta interacción causal resulta ser simultánea y mutua. Es decir que las
características de una parte del sistema (la cantidad de movimiento del cubo blanco, por ejemplo)
resulta ser causa de las características de la otra parte del sistema (la cantidad de movimiento del cubo
rojo –habiendo tomado como despreciable la masa del resorte), y a su vez, estas otras características son
causa de las primeras. Y todo ello ocurre sin dilación temporal.
Vale la pena notar aquí que el propio Dowe menciona como amenaza de causación mutua o loop
causal el ejemplo de dos tablas apoyadas una sobre otra formando una V invertida (Dowe, 2000, p. 177),
cuya solución1 le parece debatible.
El resultado obtenido hasta ahora se torna todavía más notorio si analizamos un sistema
homogéneo, es decir, un sistema compuesto todo en su extensión por un mismo tipo de material, en
oposición a estos sistemas formados por dos objetos que se acercan e interactúan.
Supongamos que un hueso fémur fósil es arrojado de modo que va dando vueltas por el aire. El
resultado obtenido nos obliga a aceptar que el movimiento de una de sus partes es causa del
movimiento del resto.
Se podría argüir que no es lícito atribuir roles causales a partes de sistemas, o partes de objetos
indivisos.2 Nada de ello está estipulado en la teoría de Dowe. Más aun, el tipo 3 de entidades que
pueden asumir el rol causal enumerado más arriba muestra que una parte de un objeto, aparentemente
indiviso como el fémur, puede entrar en interacciones causales con otras partes de ese mismo objeto. El
criterio explicita que debe ser un objeto que superviene en otros que presenten la cantidad física que se
conserva. De hecho, cada porción del fémur sobreviene en átomos y moléculas que son portadores de
la magnitud cantidad de movimiento. La noción de objeto indiviso entonces no pertenece a la teoría
sino a la expectativa que los sujetos tenemos de que el universo ya viene dado en objetos indivisos. De
hecho, todo objeto que nos parezca naturalmente indiviso o aislado del resto, presupone una
conceptualización bajo la cuál es un objeto y no parte de un objeto. Esta situación es clara al comparar el
caso más claro de sistema de dos cuerpos (Tierra-Luna) con el caso de una molécula formada por dos
átomos (como por ejemplo, el oxígeno libre en la atmósfera O2). Mientras que para el primer caso nos
parece que son dos objetos, para el segundo nos puede parecer que se trata de un objeto “indiviso”. No
parece descabellado proponer que la homogeneidad de los sistemas produce cierta perplejidad al asignar
roles causales entre sus partes, mientras que la heterogeneidad facilita tal atribución.
Descubrimos entonces un tipo de causación simétrica que sería tan habitual o mucho más habitual
La solución debatible que menciona (y atribuye a Peter Menzies) es la de indexar las causas temporalmente de modo que una
tabla causa que la otra se sostenga en un instante, y en el siguiente instante se produce la inversa.
2 Agradezco a un referee anónimo el haberme hecho notar la necesidad de esta aclaración.
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que la causación asimétrica. Que una de las partes de un sistema contenga una cantidad de cierta
magnitud física que se conserva y que en virtud de la conservación, la otra parte tenga el resto de esta
cantidad nos ha llevado a atribuir relación de causa efecto entre tales partes.
Esa atribución se opone a la intuición, pero dado que el análisis de Dowe pretende ser empírico en
la medida de lo posible, podemos dejar a un lado la objeción de anti-intuitivo del resultado.3
No obstante, muestra que la teoría de la casuación de Dowe da por resultado una inmensa cantidad
de casos de causación mutua y simultánea, resultados que solo parecían esperarse para casos especiales.
No es necesario considerar casos aislados y peculiares para obtener este resultado. Los loops causales
están al interior de todo objeto o sistema. Es tan habitual como los objetos mismos, siempre que tengan
partes. Este resultado no sería aplicable solamente a las partículas elementales.
La teoría no tiene ninguna inconsistencia en sentido técnico. Solo nos dice que todo objeto tiene en
su interior, loops causales por el solo hecho de que sus partes supervienen en objetos que están vinculados
a magnitudes físicas que se conservan según algún teorema de la física actual. Nos dice que la causación
mutua y simultánea es tan corriente como los objetos mismos y que hay otros casos, en los que la
causación no es mutua y simultánea. Estos otros casos, que han constituido el foco inicial de la teoría y
la casi totalidad de sus ejemplos, solo quedarán a salvo de los resultados aquí planteados si se puede
mostrar que son casos en que los objetos que interactúan no pueden considerarse como partes de un
sistema mayor.
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“Racionalidad” y “razonabilidad” en Boyle: una evaluación de las
categorías de Toulmin para entender la modernidad
Hernán Severgnini *

1

INTRODUCCIÓN

2

CONFLICTOS POLÍTICOS Y RELIGIOSOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII EN
INGLATERRA

En Cosmopolis, Toulmin presenta lo que puede considerarse como el contexto histórico del paso
desde el humanismo renacentista hacia la llamada “revolución científica”. Dicho contexto, cuyo evento
central es la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), se caracteriza como un conflicto en torno a
posiciones de tipo religioso-políticas que toma cuerpo en las relaciones entre la Iglesia y el Estado y
reviste el carácter de intolerancia a la diversidad y de la negativa de un diálogo conciliador.
Toulmin postula la tesis que sostiene que la emergencia de una idea de razón unificadora, sobre
bases indiscutibles, evidentes y universales, que definirían esa “agenda oculta de la modernidad”, se da
como una solución al conflicto de la primera mitad del siglo XVII europeo. Los “fundadores” de la
modernidad ven en esta nueva forma de la “razón” la herramienta necesaria para solucionar el conflicto
ideológico y sentar bases indiscutibles que fundamenten posiciones teóricas e intervenciones prácticas.
Sin embargo, las categorías de análisis histórico que Toulmin utiliza en Cosmopolis y en Return to reason
merecen ser consideradas y evaluadas en sus alcances y limitaciones. Me propongo ilustrar aquí la tesis
histórica de Toulmin acerca de la emergencia de la “razón moderna” con un estudio de caso. Éste
mostrará cómo el fenómeno histórico del tránsito desde la “razonabilidad” hacia la “racionalidad” de
que habla Toulmin le es aplicable problemáticamente. Por un lado, la situación conflictiva que el caso
reviste es similar a la del contexto histórico que señala Toulmin en la Europa de la Guerra de los
Treinta Años. Sin embargo, el caso escogido, el de Robert Boyle (1627-1691), muestra cómo un
intelectual, preocupado por situaciones de conflicto similares, logra elaborar un estilo de argumentación
y de “razón” que, lejos de desdecir la flexibilidad propia de la razonabilidad del humanismo
renacentista, ofrece para dicha situación una salida diferente y, en cierto sentido, original.

Boyle vive su primera infancia en un contexto familiar favorable a la monarquía, a pesar de que
residiera con su padre en Irlanda. En 1641 se desata la rebelión irlandesa, caracterizada por el antimonarquismo. En esta situación su padre aconseja a sus hijos un “neutralismo militante.” La mayoría
de sus trabajadores eran irlandeses católicos, e incluso éstos eran mayoría en la Cámara de los Comunes
(un 90 %). Esto se manifiesta, junto con la influencia del humanismo renacentista de Erasmo, en los
primeros escritos de Boyle (cfr. Oster, 1994, pp. 18ss).
Un segundo conflicto enmarca la juventud de Boyle. Cuando regresa de Europa en 1643, luego de
su grand tour, la división política en Inglaterra, entre realistas y parlamentaristas o “cromwellianos”
encuentra eco en Boyle, quien, según algunos historiadores, fue más afecto al parlamentarismo quizá
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debido a su convicción de que la virtud y el empeño personal se desarrollarían mejor en un estado de
tipo republicano1.
Además de estas dos situaciones conflictivas religioso-políticas, Inglaterra vive un conflicto religioso
que buscaba, como dice Toulmin acerca de Europa, “una manera de escapar a las contradicciones
doctrinales” (Toulmin, 1990, p. 63) El conflicto religioso en Inglaterra se da en torno a las capacidades
específicamente humanas para establecer la verdad. Es un conflicto sobre la razón y sus pretensiones de
verdad frente a sus dos principales objetos de conocimiento: el mundo natural y la Sagrada Escritura.
Así, mientras Descartes proponía una salida al conflicto religioso-político apelando a la certeza
geométrica y a la “claridad y distinción” de las ideas de la razón, en Inglaterra se debatía si era posible
una razón ilimitada para comprender sus objetos y regir los destinos morales y civiles de los hombres.
Por un lado, Descartes proponía una idea de “razón” que solucionaría el conflicto en Europa. Por el
otro, en Inglaterra es la misma idea de “razón” uno de los principales ejes del conflicto.
No ahondaré en el detalle de las distintas posturas en torno al problema de la razón2. Sólo señalaré
que las posturas encontradas en este conflicto sostenían unas, que la razón bastaba como herramienta
dada por Dios al hombre, para comprender los secretos de la naturaleza y para interpretar los misterios
de la Revelación; otras, que la razón humana estaba limitada y que, sin ayuda divina, ninguna verdad
natural o sobrenatural era accesible al hombre.

3

RAZÓN LIMITADA, DISPUTA TEOLÓGICA Y MUNDO NATURAL

La actitud de Boyle frente a este conflicto fue una cuestión de urgencia. El conflicto se había
trasladado al ámbito familiar: su hermana Mary Rich, representaba al “alto calvinismo” inglés, y su
hermano mayor Roger defendía al anglicanismo. El alto calvinismo sostenía que Dios había creado la
razón humana con límites, pero daba su Gracia a algunos escogidos, quienes exponían las
interpretaciones oficiales de los misterios. Por otra parte, el anglicanismo rechazaba la consideración de
la razón como limitada. Simplemente la razón humana y la divina eran “la misma razón”.
El contexto familiar permite entender la máxima de Boyle en sus primeros escritos, donde dice
“Cuando el amor a la Verdad no te obligue a hablar, el amor a la Paz te mantendrá en silencio”3. La idea
que Boyle tiene de la razón y sus alcances lo sitúan en la posición de mantener la Paz, política y
religiosa. Las posturas fanáticas o dogmáticas como las de su hermana Mary son insostenibles como
actitud, puesto que impiden el debate acerca de lo natural y sobrenatural. La postura de su hermano
Roger, donde el carácter necesitante de la razón se impone como criterio, no encontraba suficiente
justificación para Boyle.
Así, Boyle admite una idea de razón limitada, y aunque comparta con Descartes que la razón se
manifiesta como verdades presuntamente analíticas, reglas de argumentación y principios lógicos, la
necesidad a priori de estas “reglas y conceptos de la razón” no es garantía de verdad. La complejidad del
mundo natural creado por Dios es tal que la legitimidad de dichas reglas no se ha probado aún en la
aplicación a un mundo tan vasto.
De este modo, dos son las fuentes de limitación para la razón: el mundo es una compleja trama
(fabrick) de fenómenos relacionados, lo mismo que las Sagradas Escrituras son una compleja exposición
encriptada de las verdades de salvación.

Es probable que, en este punto, Boyle haya estado influido por los parlamentaristas del círculo de Hartlib, con quienes
comparte por primera vez su preocupación de experimentalista ya desde 1647 (cfr. Oster, 1994, p. 29).
2 Un excelente estudio puede verse en (Wojcik, 1997).
3 El texto completo corresponde a los Boyle papers, vol. 5, fol. 32v (citado en Wojcik, 1997, p. 19), es como sigue: “A moderate
and well-temper’d man, in those controversies in Divinity where the Love of truth dos not engage him to spake, will let the
Love of peace keep him silent.”
1
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Con mucha frecuencia Boyle señala la necesidad de ampliar las historias naturales para determinar
las causas de los fenómenos observados y producidos del mundo natural. Éstos están interrelacionados,
y la colección de registros de fenómenos permitiría rearmar la trama del mundo (An appendix to the first
part of the Christian virtuoso; Boyle, 1772, vol. 6, p. 708)4. El naturalista, en su afán de lograr explicaciones
causales de fenómenos (Certain physiological essays; Boyle, 1999-2000, vol. 2, p. 24) sólo las alcanza con un
grado hipotético y perentorio. La razón limitada se enfrentará a las historias naturales, cada vez más
enriquecidas, intentando reproducir la trama causal del mundo. Y su empeño, más que postular
principios o axiomas, consistirá en tomar en cuenta la mayor cantidad de fenómenos antes de la
postulación de una hipótesis explicativa.
Esta idea de una razón que se enfrenta a múltiples fenómenos, intentando reconstruir una trama a
partir de partes, se contrapone con otras formas de argumentación que Toulmin caracteriza como
“modernas”. Si bien Boyle valora la ingeniosidad de Descartes cuando hace explicaciones causales, teme
adoptar alguno de sus conceptos sin que se le cuele todo un sistema filosófico y sus consecuencias (The
origine of forms and qualities; Boyle, 1999-2000, vol. 5, p. 298). Por otro lado, la “necesidad” que el
cartesianismo ve en ciertas nociones “claras y distintas” al entendimiento no es algo evidente para
Boyle. El estado de “claridad y distinción” del sujeto frente a una idea no justifica a priori una hipótesis
o concepto (ibid., p. 291). Igualmente, si una idea es explicativa, pero no es “clara y distinta”, eso no es
razón suficiente para rechazarla, como la misma idea de “vacío” que Boyle defiende5.
Otra de las formas en que Boyle se opone a la “razón racional” en el sentido de Toulmin es la que se
manifiesta en su apreciación del trabajo experimental de Pascal. En líneas generales, Boyle considera
que los experimentos meramente “pensados” y anclados en la seguridad de no haber cometido un error
al razonar ignoran las diversas variables que intervienen y alteran el resultado del experimento realmente
llevado a cabo. En diversos lugares Boyle “atrapa” a Pascal diciendo que “llevó a cabo experimentos”
que, según su misma implementación, nunca podrían haber arrojado tales resultados o nunca podrían
haber sido realizados (por ejemplo, el experimento que establece las alturas proporcionales de agua y
mercurio en una columna de Torricelli). En sus experimentos pensados, Pascal no tiene en cuenta las
variables “locales”, de importancia para Boyle (First continuation of new experiments physico-mechanical touching
the spring and weight of air; Boyle, 1999-2000, vol. 6, p. 70). Un pasaje representativo es el que sigue:
El Señor Pascal nunca llevó efectivamente a cabo el Experimento, al menos con un tubo tan grande como
su Esquema nos hace pensar, sino que seguramente pensó que podía llevarlo a cabo, siendo muy
consecuente con aquellos principios, de cuya Verdad estaba totalmente persuadido […].

Pero los Experimentos planteados especulativamente como verdaderos, deberían ser propuestos como
especulativos, aunque a menudo fallan al practicarse; porque pueden intervenir otras cosas capaces de
malograrlos, que no son consideradas por el Especulador, que tiende a computar sólo las consecuencias de
algo particular que entiende como principal; Como en este caso nuestro Autor parece no haber
considerado que en tales Tubos, como los que se usan en el Experimento de Torricelli, el largo de ellos los
haría inadecuados para la Prueba (Hydrostatical paradoxes; Boyle, 1999-2000, vol. 5, p. 224).

Boyle objeta la fundamentación que Descartes, Pascal e incluso Hobbes hacían de sus conceptos en
torno a la filosofía natural. Esto es una muestra de que para Boyle tenía preeminencia lo que Toulmin
considera como “localidad”, “temporalidad” y “particularidad”. Boyle entenderá, además, como una
“falta de virtud” civil y moral cualquier posición que se cierre a la discusión, que imponga conceptos
con carácter de “necesidad racional” o que promueva la intolerancia del disenso.
La traducción de las citas textuales me pertenece en todos los casos. He respetado el uso de mayúsculas de la edición citada,
como así también los signos de puntuación tal y como aparecen en el original en inglés.
5 En Excellence and grounds Boyle insiste en que la inteligibilidad y el carácter físico de un agente explicativo postulado es la
justificación de su aceptación, pero difiere notablemente de la idea de “claridad y distinción” cartesianas. La misma crítica
hace de Hobbes, aunque agravada para él por las consecuencias ateístas de este pensador.
4
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4

CIVILIDAD, JUSTICIA Y RACIONALIDAD

Junto a la constatación de un mundo natural complejo y el consecuente carácter hipotético del
conocimiento natural, hay otros aspectos que llevan a Boyle a deslegitimar una idea de razón que, según
Toulmin, se rige por “argumentación formal.” Y tienen que ver con el contexto social y político más
estrictamente, que fue decisivo para que Boyle y los primeros filósofos experimentales de la Royal Society
esbozaran una metodología de la justificación y de la verdad que se liga más al tipo de “argumentación
sustantiva” de que habla Toulmin, y no a una “argumentación formal”.
Según Toulmin, la consistencia formal y la prueba deductiva “inauguran” la modernidad en algún
sentido. Y sostiene que es probable que ello haya “desplazado” de los ámbitos académicos, v.gr., a los
literatos (Toulmin, 2001, p. 16)6. En nuestro caso, la mayoría de los representantes de la Royal Society no
eran “académicos” y provenían de la gentlemantly. Y aunque Shapin (1994) sostenga que sus códigos de
comportamiento se tradujeron a la práctica de la filosofía experimental, Boyle, como lo he mostrado en
otra parte, afirma que la pertenencia a la gentlemantly no justifica por sí misma la posesión de la virtud
civil necesaria para el debate filosófico. Y en múltiples ocasiones lo vemos confiando plenamente tareas
relativas a su trabajo de naturalista a personas que no eran gentlemen, como Hooke y Papin7.
Más bien, como veremos, esta virtud civil se plasmaba como tal a partir del problema metodológico
que implicaba construir conocimiento del mundo basándose en historias naturales todavía incompletas.
El problema metodológico ya implicaba la virtud “civil” de “suspender todo juicio taxativo”, aun
cuando esto estuviera en armonía con el hecho de que, entre los primeros miembros de la Royal Society,
hubiera quienes mantenían posiciones religiosas y políticas diferentes y hasta radicalmente opuestas8.
Por ello, es posible sostener que, a pesar de la existencia de posiciones en conflicto, esto no implicó
necesariamente el uso de una “razón formal deductiva” que sentara bases indiscutibles, sino muy por el
contrario, la búsqueda de un modo de justificación que tuviera que ver con la moderación de posiciones
sostenidas, la situacionalidad y particularidad de los fenómenos y aspectos considerados, y la aceptación
de los límites en las pretensiones de la razón. En síntesis, una virtud intelectual y social que podría
haberse llamado “tolerancia.”
Este contexto enmarca el hecho que los miembros de la Royal Society y Boyle, sostuvieran un estilo
de estrategia argumentativa que se aproxima a la idea de razonabilidad de Toulmin. Dos aspectos son
clave para comprender esto en Boyle: la influencia de la práctica de la common law inglesa y la idea de
certeza moral que se le asocia.
Una filosofía natural basada en historias naturales es, en un sentido fuerte, dependiente de alguna
práctica de legitimación de testimonios. Un gran número de registros de observaciones y resultados
experimentales eran realizados por otros, puestos en común a la comunidad científica, incluso cuando
Considérese, por ejemplo, los debates que Boyle tuviera con los platonistas de Cambridge, con Francis Hall (o Franciscus
Linus). Por otra parte, como factor social, la Royal Society incorporó a personal no académico y que tuvo gran repercusión en
la práctica de la Filosofía Experimental, como lo fue Robert Hooke.
7 En términos sociales, muchos non-gentle guardaban vínculos con los miembros de la Royal Society, y a menudo eran craftmen o
“artesanos”. Me remito a Severgnini (2003) para una evaluación de las tesis de Shapin (1994). En particular, puesto que
claramente uno de los fines de la Filosofía Experimental era la “aplicabilidad práctica” del conocimiento en orden a la
productividad y contribución al bien común, el vínculo entre miembros de la Royal Society con los craftmen era necesario. En
este sentido, no sólo lo que Toulmin señala como aspecto distintivo de la tradición inglesa frente a la francesa, a saber, el
vínculo más fuerte de los ingleses con los ámbitos rurales, de agricultura, vida en el campo, etc., fue un concomitante para
perfilar la localidad y pluralidad como notas de lo razonable, sino además el hecho de que el conocimiento producido
tuviese aplicación práctica, en la producción de bienes, la promoción de la salud, la ingeniería naval y la producción de
armamento (Toulmin, 2001, p. 40).
8 Esta tesis corresponde a la sostenida por Hunter (1981, pp. 22ss) que afirma que el fundamento baconiano de “abstenerse de
la especulación filosófica” como virtud intelectual se conjuga con la práctica de una “teología no-dogmática” y más
“natural”, que favorecía la búsqueda del consenso, la moderación en la discusión y el trabajo cooperativo de inducción y
recolección de informes.
6
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vinieran de individuos que no pertenecían a esta comunidad o que fueran gentlemen. Como puede verse
en Cosmical suspicious (Boyle, 1772, vol. 3, p. 318) y en Experimenta et observationes physicae (Boyle, 1772, vol.
5, p. 564), Boyle confía en mercaderes y diplomáticos que han viajado. Prefiere entrevistarlos
personalmente para establecer las distintas variables contextuales del fenómeno reportado y constatar
que el testigo no se esté engañando frente al fenómeno9.
Así, la necesidad de una metodología para tratar con los diversos registros de las historias naturales
es similar a la que utilizaban los jueces de la common law. En este sentido Boyle expresa una analogía que
vincula el uso de la razón por parte de un juez con el uso que le da un naturalista. Allí se propone:

[…] ilustrar el uso de la razón, comparándola con un hábil juez, que viene a tomar conocimiento y decidir
causas en un país extranjero. Puesto que las nociones generales que trae consigo, y los dictados de justicia y
equidad pueden darle no más que un conocimiento estrecho e imperfecto de muchas cosas, que son
requeridas para conformar un juicio correcto sobre los casos que se le presentan; y antes de escuchar a los
testigos, muy bien podría caer en opiniones prejuiciosas sobre las cuestiones, (sean personas o causas.)
Pero cuando un testimonio auténtico y suficiente le ha aclarado las cosas, entonces se pronuncia, de
acuerdo a la luz de la razón […]; para lo cual el testigo le da información, aunque otra información
posterior pueda obligarlo a desechar algunas opiniones prejuiciosas que antes sostenía. Y lo que se dice de
la experiencia natural, con respecto a la comprensión, puede, con las diferencias del caso, aplicarse a la
revelación sobrenatural: puesto que allí también la comprensión examina si el testimonio es efectivamente
divino, y si un testimonio divino debería ser creído (como fácilmente se percibe que así debería ser), en
aquello que claramente enseña; sin mencionar otros usos de la razón, (en cuestiones teológicas) que
pertenecen a otro lugar, donde bastaría con mostrar que la razón no se ve degradada en su propia dignidad
al percibir y juzgar; aunque esté obligada por sus propios dictados, a recibir en todo la ayuda que le da la
experiencia, sea natural o sobrenatural; y rectificar, si lo necesita, sus juicios primeros y menos maduros,
mediante la consideración completa de la información que recibe (Christian virtuoso; Boyle, 1772, vol. 6, p.
540).

La práctica de la validación testimonial, fundamental para formular un veredicto, requería lo que
Boyle llama la “concurrencia de probabilidades”:
Y se considera que las demostraciones morales pueden constituirse, y lo son, a partir de particulares, cada
uno de los cuales no es sino probable; … [donde] es razonable suponer, que, aunque cada testimonio
aislado no sea sino probable, la concurrencia de tales probabilidades, (que debe razonablemente atribuirse
a la verdad que juntas tienden a probar) bien cuenta para una certeza moral, i.e., una certeza que garantiza
al juez a dictar una sentencia de muerte a la parte acusada (Reconciliableness of reason and religion; Boyle, 1772,
vol. 6, p. 183)..

Esto no sólo muestra el conocimiento que Boyle tenía de los procedimientos validatorios de las
testimoniales en la aplicación de la common law inglesa. Además, como puede verse en su obra
experimental, cada testimonio de reporte experimental u observación de fenómenos, como también
cada resultado experimental constatado por él mismo, se sujetaba a la regla de la “concurrencia de
probabilidades” para conjeturar o determinar finalmente la causa responsable del fenómeno.
Algunos historiadores han prestado atención a este hecho, como Shapiro (1969 y 2002) y Schaffer
(1984). A pesar de sus diferencias, ambos acuerdan que los ingleses del siglo XVII, tanto abogados
como naturalistas, buscaron una conformidad en el tratamiento del ámbito legal y de la ciencia (cfr.
Shapiro, 1969, p. 740 y Schaffer, 1984, p. 138). Dicha conformidad, en términos generales, implicó el
uso de la “analogía legal” por parte de los filósofos naturales, como puede verse en el caso de Boyle. En
ambos dominios, la preocupación central por establecer “cuestiones de hecho” era la clave10.
Cabe imaginarse que del mismo modo querría Boyle haber indagado a Pascal, cuando reportaba resultados experimentales de
“experimentos calculados” y no realizados efectivamente.
10 Como complemento histórico, Shapiro (1969) señala cómo la Royal Society contó, entre sus primeros miembros, con varios
abogados, cuya formación extracurricular incluía la filosofía natural, la sermónica, los estudios de historia, etc. Incluso algún
9
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La analogía entre el razonamiento legal y la argumentación científica para conjeturar explicaciones
causales se extiende, como dijimos, a la elaboración de las historias naturales. Uno de los pilares de la
common law inglesa enfatizaba que la formación de los abogados girara en torno al método del
commonplacing, que consistía en registrar casos particulares y estatutos o reglamentaciones aplicados a
ellos, junto con las referencias cruzadas entre los casos. De esta manera, el abogado no se educaba con
un “arreglo racional de materiales legales”, sino con los commonplace books, que permitían, aunque con
dificultad, dada la secuencia aleatoria de los registros, realizar analogías y comparaciones entre casos
resueltos y nuevos casos sin resolver. La estructura de los commonplace books fue la que se tuvo en cuenta
para la confección de las historias naturales, y, para extender la analogía un poco más, el uso que hacía
un abogado de estos libros era análogo al que hacía el naturalista de sus historias naturales.
En cualquiera de los dos casos, no era posible una reducción a un método lógico exacto. Los
principios naturales o legales no implicaban por sí mismos los criterios de aplicación a los casos
particulares. Eran los casos resueltos, las explicaciones relativamente satisfactorias ya alcanzadas, las que
jugaban como criterio para posteriores aplicaciones. Así, la argumentación en función de analogías por
“familiaridad” aparece en la construcción de hipótesis explicativas de fenómenos y de procesos
experimentales. A diferencia de formas argumentativas fuertemente deductivas como la de algunos de
sus contemporáneos de Europa continental, Boyle muestra que la familiaridad de ciertos conceptos es
explicativamente preferible a la claridad y distinción de otros definidos a priori, y mientras en los
primeros no hay necesidad de una traducción para su comprensión, en los segundos la necesidad de su
postulación es objetable, como deja traslucir en el siguiente texto:
[…] lo que anteriormente he llamado como razón abstracta, no es sino algo restringido, que no alcanza
sino a una muy pequeña multitud de cosas cognoscibles, […] Esta razón, pertrechada sólo con
información que puede darse a sí misma, es tan restringida y desconfiable que quien pretenda
conocimiento sólo de sí mismo, seguramente ignorará la mayor parte de las cosas, y difícilmente escapará
de cometer errores acerca de buena parte de aquellas cosas que cree conocer (Christian virtuoso; Boyle, 1772,
vol. 6, p. 540).

En síntesis, más allá de cuál fue la hipótesis explicativa o marco conceptual más caro a Boyle (a
saber la llamada por él hipótesis mecánico-corpuscular), quise señalar los aspectos que lo acercan más a una
idea de “razonabilidad” que de “racionalidad,” a saber: la preeminencia del experimento y observación
de casos; la analogía con nociones conocidas; la plausibilidad explicativa en términos de familiaridad de
la explicación y de la concurrencia de probabilidades.
CONCLUSIONES

5

Toulmin señala que el modo de resolver la cuestión acerca del vínculo entre razón y razonabilidad es
dependiente de la investigación histórica, puesto que en distintos contextos y épocas el vínculo o la
irreconciliabilidad de ambos conceptos difiere (Toulmin, 2001, p. 3). Aquí intenté mostrar cómo la idea
que Boyle tenía acerca de la razón y sus prerrogativas se hallaba historizada en el contexto de la
preocupación múltiple que caracterizó a los filósofos experimentales de la naciente Royal Society. La
preocupación por el consenso, la necesidad y la preeminencia de la paz social por encima de la verdad,
se resuelve de una manera que halla su analogía en la metodología utilizada para elucidar los misterios
de la naturaleza y de la Sagrada Escritura. Esta analogía entre dominios aparentemente tan diversos es la
que intentamos mostrar al señalar cómo Boyle se representaba los objetos de conocimiento, y cuáles
eran los pasos y criterios que debía respetar un miembro de la Royal Society. En este sentido, Boyle es un
representante, y según numerosos historiadores, un emergente de un tipo de trabajo filosófico que

abogado llegó a ser presidente de la Royal Society.

220

respondió al desafío de su contexto, elaborando una idea de razón limitada que incluía lo que Toulmin
considera como características de la “razonabilidad” (ibid., pp. 7s).
Pudimos ver en Boyle cómo la práctica de la argumentación sustantiva, que incluye las
consideraciones de lo particular, las circunstancias empíricas, contextuales y situacionales, se extrapola
desde el tipo de argumentación legal propia de la common law inglesa11. Además, pudimos ver la
apreciación de los límites de la mera argumentación formal o abstracta que, en términos de Boyle, sólo
garantizaban una corrección formal carente de contenido, clara al entendimiento, pero que hacía que el
pensador confundiese claridad con verdad12.
Es, por otra parte, una idea implícita en esta crítica de Boyle a un tipo de racionalidad deductiva, la
valoración de la certeza moral alcanzada en distintos dominios. Otra vez, esta idea de “certeza moral”,
proveniente del ámbito legal, como requisito mínimo para “dictar sentencia”, es incluida para explicar el
tipo de certeza a la que puede llegar un experimentalista que se basa en historias naturales13. Hay un eco
en Boyle de aquella posibilidad de asentir a una proposición, a partir de testimonios indirectos como
pruebas, cuando se halla frente a la “ausencia de dudas razonables” y a la “concurrencia de
probabilidades.”
Si bien lo siguiente es demasiado fuerte, podemos decir que, al menos hasta muy avanzado el siglo
XVII –Boyle muere en 1691–, la tradición baconiana llevada a cabo por los primeros miembros de la
Royal Society muestra que, frente a situaciones conflictivas similares, hubo al menos “dos modernidades”:
la que combinó aspectos de la razonabilidad del humanismo renacentista con el rigor de la racionalidad
formal, y la que, desesperadamente, se aferró a la idea de la racionalidad formal como única tabla de
salvación para un conflicto que se hacía insoportable al espíritu burgués.
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Análise do Discurso sobre a significação das letras hebraicas nos
seiscentos e sua possível influência nas concepções
cabalísticas de Isaac Newton
José Luiz Goldfarb *
Ivy Judensnaider #
A nova historiografia da ciência tem revelado que práticas mágicas ou práticas herméticas tiveram
papel decisivo nas origens da ciência moderna. Isaac Newton teve seu trabalho investigado sob esse
prisma: ele não tinha na Alquimia e na Cabala apenas um interesse paralelo às suas atividades como
filósofo natural; pelo contrário, investigações a partir de seus originais manuscritos revelam o peso
destas tradições semitas (árabe e judaica) na formulação do seu pensamento cientifico, e de muitos de
seus contemporâneos. Esta historiografia contempla a dialética percebida na ocorrência de rupturas
epistemológicas na geração da nova ciência mas, segundo Alfonso-Goldfarb e Ferraz, também “destaca
inúmeras instâncias mostrando exatamente o contrário, [compondo um quadro onde se percebe] a
extrema complexidade na formação da ciência moderna, mistura do antigo e do novo, hibridismo de
fazeres e saberes, campo de grandes sínteses e grande saltos” (Alfonso-Goldfarb & Ferraz, 2001, p. iii),
particularmente nos estudos sobre as filosofias química, magnética e mecânica.
A combinação da filosofia natural com a religião natural recebeu uma contribuição significativa do
caráter mágico dos textos herméticos e da Cabala, conhecimento que se incorporou ao arsenal de
saberes da Renascença. Segundo Rossi:
[...] o século XVII viu um florescimento extraordinário de obras alquímicas e junto com isso viu um
exuberante crescimento da atividade matemática. Newton é um dos grandes criadores do cálculo
infinitesimal, mas os seus manuscritos alquimistas abrangem mais de um milhão de palavras. (Rossi, 2001,
p. 21)

No entanto, a análise realizada pelo autor levanta a seguinte questão: se a construção da nova
astronomia pressupunha o divórcio entre a física celeste e a física terrestre, o abandono da convicção
sobre os movimentos perfeitos e circulares celestes e a descrença na imobilidade da Terra, qual a
contribuição do pensamento cabalístico para as formulações do pensador tido como o pai da ciência
moderna?
A rede de relações entre a religião natural, a filosofia natural e a Cabala (associada ou não ao caráter
hermético da própria Renascença), dá o tom ao Discurso sobre a significação das letras hebraicas e enseja o
debate sobre o papel do conhecimento mágico no arsenal dos homens do saber dos Seiscentos,
especialmente no tocante à concepção de matéria e Criação do mundo. Como típico filósofo natural e
pensador renascentista, o Rabino d’Aguilar1 (1615?-1679), vai buscar o conhecimento da natureza,
buscando decifrar a matéria impregnada de divino, o mundo à imagem de Deus e o homem à imagem
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Rua Brasília, 46 apto.81. CEP 04534-040, São Paulo SP, Brasil. E-mail:
jlgoldfarb@dialdata.com.br
# Universidade Paulista. Av. Torres de Oliveira, 330. CEP 05347-020, São Paulo SP, Brasil. E-mail: ivy.naider@gmail.com
1 Sobre o Rabino Mosseh Rephael d’Aguilar sabe-se que ele provavelmente nasceu em 1615 (em Portugal ou na Holanda), de
família portuguesa. Recebeu educação judaica e secular na Holanda e, em 1642, viajou para o Brasil na companhia do
Rabino Isaac Aboab da Fonseca. Retornou para a Holanda quando os portugueses reassumiram o controle das terras
brasileiras anteriormente ocupadas pelos holandeses.
*
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do mundo. O que ele busca é a compreensão do ser humano, o entendimento dos mecanismos da
visão, dos movimentos da Terra, dos céus e dos corpos celestes. Para tanto, fará uso das obras clássicas
gregas, bebendo da fonte das obras platônicas, neoplatônicas, aristotélicas, herméticas e cabalísticas.
Dentre suas obras, destaca-se o Discurso sobre a significação das letras hebraicas e alguns indícios reforçam
a idéia de inspiração nitidamente cabalística deste documento. Em primeiro lugar, o Rabino Mosseh
Rephael d’Aguilar, por força de sua aproximação com o Rabino Aboab da Fonseca, acabou por se
iniciar nos estudos do esoterismo judaico. Em segundo, o caráter mágico e hermético da própria
Renascença aponta os caminhos que introduziram a Cabala, conhecimento sagrado hebraico, ao arsenal
dos homens do saber dos Seiscentos, e até mesmo como parte integrante da releitura renascentista dos
clássicos gregos. Segundo Yates, a magia cabalística, introduzida por Pico della Mirandola ao conjunto
de saberes dos magos renascentistas, “era espiritual, mas não porque utilizasse apenas o natural spiritus
mundi como magia natural, e sim porque tentava entrar em contato com as forças espirituais mais
elevadas, além das forças naturais do cosmos” (Yates, 1987, p. 100) 2.
Em sua obra a respeito do nascimento da ciência moderna, Rossi afirma:
A natureza, pensada pela cultura mágica, não é somente matéria contínua e homogênea que enche o
espaço, mas é uma realidade total que tem em si própria uma alma, um princípio de atividade interno e
espontâneo. [...] Cada objeto do mundo é repleto de simpatias ocultas que o ligam ao Todo. [...] Vitalismo
e animismo, organicismo e antropomorfismo são características constitutivas do pensamento mágico.
(Rossi, 2001, p. 47)

Pensamento animista e mágico, mas racional e crítico. Segundo Atlan,

[...] a Realidade de que aqui se trata [...] não tem nada a ver, a não ser na designação, com a realidade que a
investigação científica revela; ainda que, nos dois casos, se trate de descobrir uma realidade oculta. Para os
místicos, a primeira é o apelo de uma transcendência infinita, una, absoluta, em relação à qual a segunda é
multiplicidade e relatividade, divisão decadente e ilusão para quem acredite, precisamente, na realidade
absoluta da sua aparência. (Atlan, 1994, p. 87)

O Rabino Mosseh Rephael d’Aguilar parte do conceito de, não somente as letras hebraicas terem
cada uma delas seu sentido, mas também ajuntadas umas às outras; dessa forma, explica que o mundo é
estudado como dotado de uma infra-estrutura moral; segundo os autores Goldfarb e Ferraz, “as letras e
os números permitem conhecer essa infra-estrutura subjacente ao mundo em sua dimensão moral,
enquanto que os significados desvendados indicam caminhos para a investigação das forças
determinantes dos acontecimentos” (Alfonso-Goldfarb & Ferraz, 2001, p. 11). O hebraico reflete a
natureza espiritual do mundo, tendo um valor místico e, segundo Foucault, “não há diferença entre
essas marcas visíveis que Deus depositou sobre a superfície da Terra, para nos fazer conhecer seus
segredos interiores, e as palavras legíveis que a Escritura ou os sábios da Antiguidade” (Foucault, 2002,
p. 45) depositaram nos livros sagrados. A Criação nada mais é do que a expressão de Deus, uma
linguagem que alcança o divino por que nele tem origem. Assim, num mundo coberto de signos, o
mesmo autor complementa que conhecer “será, pois, interpretar: ir da marca visível ao que se diz
através dela e, sem ela, permaneceria palavra muda, adormecida nas coisas” (ibid., p. 44).
Os cabalistas concentravam os seus esforços para compreender o estágio inicial da criação do
mundo: essa era uma História que havia se desenvolvido dentro de um sistema de lei, de tal forma que
conhecer essa senda permitiria o retorno ao princípio, em direção ao Universo e Deus. O mito se
constrói a partir da idéia da perfeição do Começo. Segundo Scholem, a experiência da perseguição
2

Para Pico, a cabala confirmava os dogmas do cristianismo, sendo considerada como fonte hebraico-cristã da antiga sabedoria.
O paralelismo entre Moisés e Hermes Trimegisto também dava suporte à introdução do conhecimento cabalístico ao
arsenal de conhecimentos dos magos renascentistas. Segundo a autora, “a cabala prática invoca anjos, arcanjos, os dez
sefirot (que são os nomes ou as forças de Deus), e o próprio Deus, recorrendo a alguns processos semelhantes aos mágicos,
e particularmente, à força do sagrado idioma hebraico” (Yates, 1987, p. 100).
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religiosa mudaria essa visão de mundo

[...] ajudando a fundir os elementos apocalípticos e messiânicos do judaísmo com os aspectos tradicionais
do cabalismo; [...] em lugar de reverter ao amanhecer da história ou, melhor, a seus antecedentes
metafísicos, as novas doutrinas punham ênfase nos estágios finais do processo cosmológico. (Scholem,
1995, p. 275)

Um Fim do Mundo similar ao Começo de Mundo, o mito apocalíptico judaico afirma que o Cosmos
resultante da destruição, para Eliade, “será o mesmo Cosmos criado por Deus no início dos Tempos,
mas purificado, regenerado e restaurado na sua glória primordial. (...) O Tempo já não é o Tempo
circular do Eterno Retorno, mas um Tempo linear e irreversível” (Eliade, 1963, p. 59), com o triunfo de
uma História Sagrada.
Segundo Scholem, o misticismo judaico, matéria-prima do Discurso,
[...]concentra-se na idéia do Deus vivo que se manifesta nos atos de Criação, Revelação e Redenção, [...]
[gerando] a concepção de uma esfera, um reino inteiro de divindade, subjacente ao mundo das nossas
experiências sensoriais e que está presente e ativo em tudo o que existe. (Scholem, 1995, p. 12)

No Discurso, menciona-se o tetragrama, conjunto de quatro sílabas que revelam o nome misterioso
de Deus. A referência ao nome divino surge quando da explicação da letra alef ()א, que segundo a cifra
hebraica vale 26, sendo portanto o valor do nome Tetragramaton [YHVH – o nome de Deus]. Segundo
Idel, “assim como místicos de outras crenças, os cabalistas utilizavam determinadas técnicas a fim de
induzir estados paranormais de consciência” (Idel, 2000, p. 109), e uma dessas técnicas refere-se a
práticas de pronunciar o nome divino de acordo com determinados padrões para excitação de
processos mentais. Pronuncia-se o nome sagrado, da mesma forma que se faz com os nomes dos anjos,
para que haja revelação e êxtase. É também importante ressaltar que, ao mencionar dois yud [2 x 10], o
Rabino Mosseh Rephael d’Aguilar parece estar fazendo referência à décade recorrente na literatura
cabalística: são dez os mandamentos, dez as pragas que Deus enviou ao Egito, dez as sefirot, qualidades
com as quais o mundo foi criado (sabedoria, intuição, conhecimento, força, atração, poder, justiça,
direito, amor e compaixão). Assim, o mesmo autor complementa: “aprendemos não só de que maneira
o mundo foi criado, mas também os atributos ou poderes de Deus que foram instrumentais no ato
cosmogônico” (Idel, 2000, p. 167). O número dez, ao simbolizar a Criação, também simboliza – na
forma de representação antropomórfica – o homem perfeito como arquétipo do universo.
Deve-se também levar em conta as relações entre o nome de Deus e o espírito messiânico e
milenarista do período. É a recompensa da qual o Rabino Mosseh Rephael d’Aguilar nos fala no
Discurso, ao explicar a letra tav ()ת, significando “o último termo a que pode chegar de bom e que é
Tchiyat Hametim – a ressurreição dos mortos donde gozará de corpo e alma que também se representa
em que começa pela letra tav”3. É o messianismo judaico que se apóia na Cabala e, mais
especificamente, no uso da Cabala como instrumento de preparação para o esperado retorno do
homem ao seu estado primitivo antes da Queda, dada a eminência da vinda do Messias, e à qual é feita
menção no Discurso quando da explicação da letra shin ()ש: a letra tem três pontas, indicando os bens do
mundo, os bens do mundo das almas e a vinda Mashiach. Segundo Chauí, é a religião natural que
acredita que “o homem, cuja alma é imortal, é um ser moralmente responsável, estando-lhes reservadas
recompensas e penas” (Chauí, 1999, p. 158). Para Scholem, é o misticismo judaico que se apóia na idéia
de um “Êxodo do Egito que corresponde a um evento que se dá em nós mesmos, um êxodo de um
Egito interior no qual somos todos escravos, e do qual a libertação é possível” (Scholem, 1995, p. 21).
Para Scholem, o processo contínuo da restauração, Tikun, é o mundo da ação messiânica, da vinda
do Messias. O nome de Deus, destruído pelo defeito original, causou a separação das letras IH no
nome IHWH, reparação essa que será feita através do Tikun. É possível que os cabalistas de origem
3

Trecho do “Discurso sobre a significação das letras hebraicas” de R. d’ Aguilar (reproduzido em Weitman, 2003, p. 129).
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espanhola do final do século XVI (como, por exemplo, Cordovero e Isaac Luria), e que depois
formaram a Escola de Safed, tenham impregnado a visão de mundo de Mosseh Rephael d’Aguilar. O
neoplatonismo percebido em outras obras do Rabino sustenta essa hipótese, especialmente ao
considerarmos o uso das provas platônicas da imortalidade da alma implícitas no Tratado sobre a
imortalidade da alma. Para a concepção de mundo e da matéria, essa hipótese introduz o conceito do EinSof (literalmente, sem limite) como pensamento do mundo, porém a combinação entre neoplatonismo e
cabalismo também acrescenta algo novo: se, para os neoplatonistas, a criação do mundo se dá através
da projeção do poder de Deus para fora do seu Eu em direção ao espaço (processo emanacionista), as
interpretações de Cordovero e Luria agregam a essa concepção a teoria do Tzimtzum (concentração,
retração, contração ou retirada). Para Scholem,
[isso] significa que a existência do universo é possível devido ao processo de contração em Deus. [...],
compelido a dar espaço ao mundo, abandonando, por assim dizer, uma região dentro d’Ele, uma espécie
de espaço primordial místico de onde Ele se retirou a fim de voltar aí no ato de Criação e Revelação.
(Scholem, 1995, p. 291)

Após o retraimento original, Ein-Sof traria ordem ao caos, colocando o processo cósmico em
movimento, dando forma ao mundo através de fluxo e refluxo perpétuos. Assim como o organismo
humano existe pelo duplo processo de inalar e exalar, um não podendo ser concebido sem o outro, a
Criação também é um processo de inalação e exalação, só que de grandes proporções.
Algumas hipóteses fornecidas por Gershom Sholem têm nos guiado no sentido de interpretar a
ênfase nos conceitos de Tzimtzum e Tikun, levando-nos à idéia de Criação como um processo
gigantesco de inalação e exalação divinas. O messianismo, possível resultado do sofrimento imenso
pelo qual passavam os judeus nesse período, estaria aproximando Tzimtzum e Tikun? O caminho para o
começo seria o caminho para o fim do mundo? Assim, Criação seria o mesmo que a Redenção, a
Salvação. Da mesma forma, o Fim seria o contato inicial com Deus. O homem místico e o terreno
estariam assim relacionados, o que poderia servir de explicação para a conexão entre a queda do
homem e o processo cósmico, entre moralidade e física, bem como o convite para a reavaliação dos
estudos sobre a concepção de espaço na obra de Isaac Newton, especificamente sua noção de Makom
(lugar, em Hebraico, e também uma denominação da divindade) e sua subseqüente noção do espaço
como o sensório de Deus.
Dessa forma, a investigação dos elos de ligação entre o pensamento newtoniano e a Cabala deve
incluir não apenas as discussões sobre finitude e infinitude de espaço, mas também a fundamental
importância da religião na formulação do pensamento newtoniano. Segundo Rossi, ele tinha a
convicção de “viver nos últimos tempos da história, isto é, os tempos que possibilitam e tornam
inevitável o entendimento do significado dos livros proféticos” (Rossi, 2001, p. 429). Ainda, é
necessário considerar a crença de Newton sobre um acaso que jamais poderia fazer mover todos os
planetas ao mesmo tempo em órbitas concêntricas, compondo a maravilhosa uniformidade do sistema
solar que jamais poderia existir sem um plano intencional. Rossi explica: para Newton, a descrição do
universo é feita “enquanto compreendida desde a criação do mundo narrada por Moisés até a
aniquilação final prevista pelas Apocalipses. Newton e os newtonianos jamais aceitariam a idéia de que
o mundo [pudesse ter sido] produzido por leis mecânicas” (Rossi, 2001, 263). O mesmo autor
complementa: “é necessário relembrar que Newton se sentia um eleito por Deus, pessoa escolhida para
descobrir a verdade” (Rossi, 2001, p. 429).
Qual verdade seria objeto do interesse de Newton? Atrás de qual revelação ele estava, quando ao se
debruçar sobre manuscritos alquímicos, estudos da datação do Tempo Bíblico, profecias e material
cabalístico? E, como conciliar essa busca com aquela outra que resultou na construção dos alicerces da
nova ciência? Como relacionar a busca do Rabino d’Aguilar com o pensamento newtoniano? Nossa
sugestão é que se evite o confronto fácil entre faces racionais e irracionais dessas formas do pensar. Na
opinião de Atlan, em contrário, deve-se buscar o diálogo fecundo entre formas racionais de entender a
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natureza: a mística e a dita científica, procurando atentar para a

[...] a relação com o real, das relações concreto-abstrato, da relação da razão com a realidade, da relação das
representações [...] com aquilo de que elas constituem representações, e daquilo que daí resulta: a crença na
realidade destas representações e a questão do limite do delírio, da iluminação e da elucidação teórica.
(Atlan, 1994, p. 88)

O foco, aqui, é a experiência concreta com o Divino, vivenciado porque o mito está vivo, e a Cabala
é expressão máxima do mito vivo e perpetuado no tempo. Segundo Eliade, o mito vivo nos fornece
“modelos para o comportamento humano, conferindo significado e valor à existência” (Eliade, 1963, p.
10). Ao contar uma história sagrada, primeva, ele nos relata sobre uma realidade total, como o mundo
foi produzido e como passou a existir. O mesmo autor completa: “o mito só fala daquilo que realmente
aconteceu, daquilo que se manifestou plenamente. [...] Em suma, os mitos descrevem as diversas e
freqüentemente dramáticas eclosões do sagrado [...] no Mundo” (ibid., p. 13). Segundo Rossi, a linhamestra que nos permite entender as relações entre o pensamento mágico e a física newtoniana é a
constatação de que
[...] a história tem muito a ver com as imagens da ciência (quer dizer, os discursos sobre aquilo que a ciência é e
deve ser) que estão presentes na cultura. [...] De fato, com base em uma determinada imagem da ciência são
definidas com freqüência as fronteiras da ciência, bem como os critérios para distinguir a ciência da magia,
da metafísica ou da religião. (Rossi, 2001, p. 20)

No esforço para provar racionalmente o mito, para conjugar mito e realidade observável, para
imaginar a partir do observável, para conciliar a parte manifesta e a outra oculta da ciência e para
alcançar a analogia das causas, a linguagem da alquimia, da magia e da Cabala encerram e são, em si
mesmas, segredos. São esses segredos dos discursos esotéricos que trazem em si, mas na superfície, as
marcas decifráveis do que eles querem dizer. São, ao mesmo tempo, segundo Foucault, “revelação
subterrânea e revelação que, pouco a pouco, se restabelece numa claridade ascendente” (Foucault, 2002,
p. 49). São segredos que apenas eleitos e escolhidos podem decifrar, homens como Newton e Rabino
d’Aguilar, homens como outros do seu tempo. Rossi se pergunta: “ou será que compreender a verdade
não mediante a linguagem que é usada, mas apesar de tal linguagem, não é talvez um meio para verificar a
própria pertença à exígua classe dos eleitos?” (Rossi, 2001, p. 49).
Para concluir, vamos nos deter na noção de Espaço utilizada por Isaac Newton, indicando de modo
mais evidente as influências cabalísticas em seu pensamento. Há quem afirme que a noção de Espaço
seja talvez uma das mais fundamentais para os pensadores através dos séculos, Espaço que, quanto
mais conhecemos, mais nos surpreende. Nas palavras de Mario Schenberg, refletindo sobre o novo
conceito de espaço na modernidade
[...] os problemas de aspecto trivial, como o conceito de espaço, são, muitas vezes, os de conceituação mais
difícil... tudo que toca à questão do espaço é extremamente delicado, e todas as vezes que se enriquece a
compreensão do espaço é um grande passo adiante que se dá. (Schenberg, 2001, pp. 80-82)

Desde a revolução científica o tratamento matemático do movimento no Espaço tornou-se o cerne
da física. Mas, como seria a concepção de Espaço para Isaac Newton há mais de três séculos? Isaac
Newton foi visto por muitos como o pai da Física Moderna. Sua Mecânica, apresentada no livro
Princípios matemáticos da filosofia natural 4, é considerada a primeira teoria verdadeiramente moderna e esta
foi, na verdade, a visão preponderante sobre Newton por mais de 200 anos. As incursões de Newton
em áreas consideradas, por muito tempo, obscuras ou pseudocientíficas, como a Alquimia, a Cabala e
teorias encontradas na Teologia, foram interpretadas por estudiosos modernos como aberrações,
4

Tamanha a importância é atribuída aos Principia de Newton que estudos são realizados atualmente para se conhecer as suas
primeiras edições em diversos paises de diferentes continentes, contextualizando-se a introdução da ciência moderna nestas
regiões a partir do contexto da edição.
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desvios de rota, sem grandes conseqüências. Foi apenas no século XX que a história da ciência
procedeu a uma completa reavaliação destas ‘aberrações’ de Isaac Newton5.
Vejamos sob esta nova perspectiva o conceito de Espaço trabalhado por Newton. Hoje sabemos
que, em seus estudos, Newton utilizou o vocábulo hebraico Makom. Este vocábulo tem na tradição
judaica um papel de destaque, pois é uma das designações da própria divindade. Makom aparece
inicialmente na bíblia logo no princípio do Gênesis como o lugar que se fez seco: “E Deus disse
“Juntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar e se veja o leito seco”!, e assim foi. E Deus chamou
ao seco Terra [...]”(Bíblia Hebraica, 2006, p. 11). Este será o lugar6, a Terra, aonde se desenrolará a
trama humana. Mais a frente, quando Jacob tem o célebre sonho sobre a escada com anjos que sobem e
descem dos céus, ele descobre que há um lugar que é a porta dos céus7:
E sonhou [Jacob], e eis que uma escada estava apoiada na terra e seu topo chegava aos céus, e eis que anjos
de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Eterno estava sobre ela... E Jacob despertou do seu sono e
disse: Certamente o Eterno está neste lugar8, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão espantoso é este lugar!
Este não é outro senão a Casa de Deus, e esta é a porta dos Céus! (Bíblia Hebraica, 2006, p. 35)

Obviamente, Makom é utilizado outras centenas de vezes no texto bíblico indicando apenas e
também o lugar aonde as coisas acontecem em geral.
Desde as primeiras interpretações das escrituras na Antigüidade Rabínica, alguns séculos antes da era
cristã, a questão do nome da divindade foi sempre fonte de profundos debates na tradição judaica. O
Nome impronunciável despertou a atenção dos sábios. Destes estudos nasceram as dezenas de nomes
alternativos para a divindade: Todo Poderoso, Eterno, Infinito, Onipresente, Senhor, O Nome, e
muitos e muitos outros... E também Makom, O Lugar. Já nos escritos dos profetas encontramos
Makom substituindo o nome da divindade. Vemos que uma mesa com a presença da divindade é uma
mesa com lugar, Makom, e uma sem a presença da divindade, uma mesa sem Makom: Segundo Pirkei
Avot, “se três homens comem à mesa e não falam de Tora é como se comessem sacrifícios dos mortos,
pois foi dito (Isaias): Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundice; e Deus [Makom]
ausente [sem lugar]” (Lewin (org. e trad.), 1976, p. 22). Uma mesa sem Deus se torna uma mesa sem
Makom. Mas a mesa com Deus (shel Makom) aparece em Ezequiel: Podemos ler em Pirkei Avot: “E me
disse: Esta é a mesa que está perante o Eterno [com Lugar]” (Lewin (org. e trad.), 1976, p. 22).
Como todas as denominações da divindade, usadas historicamente pela tradição judaica, Makom
passa a formar pare do corpus de estudos bíblicos em diferentes épocas, locais e contextos. Ou seja,
torna-se um tema central no debate do pensamento judaico.
Mas, como Newton chegaria a estas discussões? É natural que Isaac Newton, convivendo num
ambiente que incluía círculos de matemáticos envolvidos em estudos neoplatônicos, herméticos e
cabalísticos, tomasse contato direto com a tradição de debates em torno ao conceito de Makom. Esses
círculos, entre outras coisas, deram formação à chamada Cabala Cristã, onde o conceito de Makom
receberia particular destaque. Daí que Newton fosse levado a escolher tal conceito para designar o lugar
aonde os fenômenos da natureza acontecem. Para ele, Makom, o Lugar com presença Divina, encontrase na verdade em todo lugar9. Sua Mecânica, que será a mesma para os céus e a terra, pode encontrar no
conceito de Makom um sustentáculo. Makom é a presença do Todo Poderoso, e enquanto tal garante
Sua presença e influência na natureza, observável através das forças, incluindo a força da gravitação.
Este será, portanto, o Espaço que Newton trabalharia em sua filosofia natural. Um conceito muito
Sem dúvida, J.E. McGuire e P.M. Rattansi, Newton and the 'Pipes of Pan’, pode ser considerada uma publicação inovadora,
quase inaugural, nesta perspectiva de reavaliação da obra de Newton.
6 Ha Makom, em hebraico.
7 Em hebraico, Shaar Ha Shamaim.
8 Ha Makom.
9 Tema central em torno aos debates sobre Makom é justamente a relação finito-infinito: como Deus pode estar em todo lugar
e ao mesmo tempo não estar em lugar algum?
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distinto e até oposto àquele que estaria sendo forjado por Descartes, com sua Res Extensa. Aliás, a
noção cartesiana era distante e inoportuna para Newton, que enxergava um Espaço atuante, abrindo as
portas para a idéia de gravitação: o lugar cartesiano não permitiria uma Força como a da Gravidade. E,
obviamente, Newton opõe-se firmemente a esta concepção e tal oposição às idéias de Descartes só
aparece de forma clara em suas correspondências.
De forma mais ardilosa e para evitar o debate com os cartesianos, em sua Óptica, Newton chamará o
Espaço de sensório de Deus, e Mario Schenberg comenta: “para Newton havia também o conceito de
espaço absoluto ligado à sua idéia de Deus, porque o espaço absoluto seria o sensório de Deus [...]”
(Schenberg, 2001, p. 81).
Um pouco à frente, complementa Schenberg ao comentar a teoria da gravitação de Newton:
De qualquer modo, a teoria da gravitação não foi uma teoria de campo, se bem que Newton tivesse
algumas idéias de caráter teológico que, de certo modo, foram precursoras da teoria de campo.
Curiosamente, Newton dizia que a atração entre dois planetas era através de Jeová. Jeová funcionava como
um campo de força. (Schenberg, 2001, p. 109)

Vemos assim que Newton desenvolveu suas concepções na filosofia natural justamente devido às
‘aberrações’, e não apesar delas, como queriam nos fazer pensar seus comentadores até meados do
século XX. Ou ainda, citando o estudo magistral de McGuire e Rattansi que se refere a escritos menos
conhecidos de Newton,
Talvez seja possível interpretá-los como suas discussões de figuras legendárias e suas referências a uma
filosofia natural “mística”, como obra de Newton “mágico” (e, portanto, aberrante), como produções
excêntricas, dotadas de pouca importância para a reconstrução de seu trabalho genuinamente científico, e
que apenas lançam luz sobre seus interesses esotéricos e ocultistas. A nosso ver, entretanto, esta
interpretação parece insustentável. Está mais do que claro, hoje em dia, que as investigações sérias de
Newton não se restringiram à filosofia natural, investigada pelo método experimental-matemático. Seus
estudos de teologia e de cronologia antiga eram de igual importância para ele, e foram conduzidos de
maneira tão rigorosa quanto seu trabalho científico. Há provas suficientes, mesmo em seus textos
publicados de que ele não considerava esses tipos de investigação como exercícios desvinculados dos
demais. Ao contrário partilhava da crença, comum no século XVII, em que o conhecimento e o divino
podiam ser harmonizados, revelando apoiar um no outro. (McGuire & Rattansi, 1966, pp. 129-130)

Após meticulosa e interessantíssima análise destes textos, os autores concluem:

O Sonho de uma science universelle não era exclusivo de Newton; motivou os filósofos mais profundos do
século XVII, como Descartes e Leibniz. O aspecto em que Newton se destacou foi em sua escolha do
material e dos métodos de tal ciência, baseando-se, em parte, em uma tradição neoplatônica que floresceu
na Inglaterra, muito depois de haver declinado entre os expoentes da filosofia da Europa continental.
(McGuire & Rattansi, 1966, p. 142)

É possível, assim, concluir que, para além da mera harmonização entre ciência e religião feita na
Inglaterra de sua época, Newton procurou em profundidade, através de estudos cabalísticos, herméticos
e teológicos, uma base mais firme e antiga para conceber os caminhos de Deus na natureza. Desta
forma, o trabalho sobre o rabino aqui estudado é de grande pertinência para entendermos a obra
complexa de Isaac Newton.
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Acercamiento a las relaciones interteóricas a través de los elementos
metafísicos presentes en la ciencia
Juan Ernesto Calderón *

1

INTRODUCCIÓN

2

LAS RELACIONES INTERTEÓRICAS

Uno de los principales aportes de la Concepción Estructuralista al análisis de las teorías científicas es
el estudio de las relaciones interteóricas. Este estudio permite, según U. Moulines, aclarar una serie de
problemas de la filosofía de la ciencia poskuhniana tales como la tesis de la inconmensurabilidad y los
cambios de paradigma (Moulines, 1991, p. 252). Sin embargo, todos los estudios hechos sobre las
relaciones interteóricas están dirigidos a las relaciones que se dan dentro del campo de una disciplina
mas no de teorías de diferentes disciplinas. Por ello el objetivo de la presente contribución es mostrar
que existen relaciones interteóricas entre diferentes disciplinas y que éstas pueden ser identificadas
apelando a los elementos metafísicos presentes en la ciencia.
Para tal fin se considerará, en primer lugar, en qué sentido es operante la división en disciplinas,
valiéndonos de las categorías kuhnianas de matriz disciplinar y de comunidad científica. Luego se
determinará cuál es el papel de la metafísica en la ciencia, apelando a Popper y Lakatos, postulando la
noción de Programa Metafísico de Investigación. Por último se aplicará este esquema a la metafísica
cartesiana y a la influencia de la misma en la física y la medicina.
Moulines sostiene que la ciencia no consiste en un conjunto amorfo de teorías aisladas, sino en una
totalidad orgánica de teorías interrelacionadas (Moulines, 1991, p. 252). Atendiendo a esta afirmación es
que la Corriente Estructuralista (CE) ha postulado una serie de relaciones interteóricas tales como la
teorización, la reducción, la equivalencia y la aproximación. Estos estudios han permitido abordar, por
ejemplo, las relaciones entre la mecánica de choque, la mecánica del sólido rígido y la teoría planetaria
de Kepler con la mecánica newtoniana de partículas, las cuales han sido suficientemente probadas y
formalizadas por la CE. También se han ensayado otros tipos de reducciones tales como la teoría de la
relatividad especial con la teoría de la relatividad general, la genética mendeliana con la biología
molecular, etc., las cuales no han sido estudiadas completamente por lo que su reconstrucción es, hasta
ahora, simplemente hipotética.
Sin embargo, los estudios hechos siempre ponen el acento sobre las relaciones interteóricas que se
dan dentro de una disciplina determinada, mas no de las relaciones que se producen entre teorías de
diferentes disciplinas. Se puede argüir que la razón para no llevar a cabo tal abordaje está relacionada
con el hecho de que la división entre diferentes tipos de ciencia responde a cuestiones sobre todo
administrativas y de organización, pero no a razones epistemológicas propiamente dichas. Vale decir
que no tiene sentido estudiar este tipo de relaciones dado su vacuidad para la filosofía de la ciencia.
Frente a esto debemos señalar que estamos hablando de disciplinas no de ciencias, lo que implica
una definición del campo de estudio apelando a la práctica científica concreta. Dicho en otras palabras,
una disciplina viene determinada por lo que la comunidad científica (CC) entiende que pertenece a su
*
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campo propio de estudio. Una CC está compuesta por lo general de varias generaciones, así la
comunidad de los mecánicos newtonianos duró más de 200 años y la de los astrónomos ptolemaicos
más de 1000 años. Evidentemente, la cohesión de una CC viene dada a partir de la pertenencia de sus
miembros a la misma ‘matriz disciplinar’, para usar las palabras de Kuhn. Una matriz disciplinar está
compuesta de cuatro elementos básicos: generalizaciones simbólicas, modelos, valores y principios
metafísicos (Kuhn, 1970, p. 182). Los dos primeros no cabe duda que pertenecen a una disciplina
particular, independientemente de que puedan presentarse como ejemplos a seguir por otras disciplinas.
El tercero y cuarto elemento, en cambio, no son reducibles a una disciplina particular.

3

LOS ELEMENTOS METAFÍSICOS PRESENTES EN LA CIENCIA

Si nos centramos específicamente en los elementos metafísicos, podemos afirmar que estos no están
acotados a una disciplina en particular, sino que abarcan varias disciplinas en forma simultánea. Esta
posibilidad es más clara aún si tenemos en cuenta que la metafísica presenta un alto grado de
generalidad, por lo que es plausible que una determinada corriente metafísica tenga incumbencias en
diferentes ámbitos del conocimiento.
Como es ampliamente conocido, Popper planteó desde la década del 30’ el valor de la metafísica en
el desarrollo de la ciencia, postulando, en su libro Realism and the aim of science, la noción de programa
metafísico de investigación, a través de la cual marca, justamente, que la metafísica, a pesar de ser infalsable,
es de trascendental importancia en el avance de la ciencia. En la misma línea de Popper, Lakatos, al
establecer su noción de Programa de Investigación Científica, señala que el núcleo de los mismos es
necesariamente metafísico. Por ello afirma que “Todos los programas de investigación científica deben
ser caracterizados por su ‘núcleo duro’” (Lakatos, 1999, p. 48), donde el núcleo duro debe ser
entendido como “[...]todas las suposiciones metafísicas implícitas en cada programa. Aquí metafísica es
entendida como reglas y principios generales” (Lakatos, 1999, p. 47). Estas reglas o principios generales
están presentes en todo el programa y son, en consecuencia, esenciales para explicar el desarrollo del
conocimiento científico. Esto último está señalando que el científico en su labor, aunque sólo intente
explicar una acotada parcela de la realidad, está suponiendo una serie de principios ontológicos, con lo
cual su trabajo ya no puede ser comprendido al margen de la filosofía, lo que implica una forma
diferente de entender no sólo la ciencia sino también la filosofía. Ésta no es más un ‘juego’ de filósofos
ociosos: la filosofía es constitutiva del conocimiento científico.
En la misma línea de Popper y Lakatos, Craig Dilworth en su artículo “Principles, laws, theories and
the metaphysics of science” plantea tres principios fundamentales que representan la base de la ciencia
moderna y que demuestran la importancia que ha tenido la metafísica en el desarrollo de la misma: 1. El
principio de la uniformidad de la naturaleza; 2. El principio de la perpetuidad de la sustancia; 3. El
principio de la causalidad. Estos tres principios son metafísicos en el sentido de que son puramente
conceptuales lo cual demuestra que “[...] principios ontológicos en vez de, por ejemplo, datos empíricos,
constituyen el núcleo de la ciencia” (Dilworth, 1994, p. 223).
Así, si tomamos, a modo de ejemplo, el principio de la permanencia de la sustancia, vemos que el
mismo es, en sí mismo, un principio o un postulado metafísico; en primer lugar, porque no es factible
de ser refutado a través de pruebas empíricas, y, en segundo lugar, porque está presente en diferentes
disciplinas. Vale decir que los cambios de problemática se registran a nivel metafísico no a nivel
científico. La principal diferencia se refleja, como indica Popper, en el grado de generalidad de uno y
otro nivel. Sobre esta base es posible plantear, en analogía a los PIC de Lakatos, la noción de Programa
de Investigación Metafísico (PIM), la cual nos permite hablar de un programa (en el sentido de un todo
constituido por un núcleo, que permanece siempre inalterado, y dos tipos de heurísticas o cursos de
acción, una negativa que marcará que se debe evitar y una positiva, que marcará los caminos a seguir)
que sea a la vez metafísico, vale decir de un alto grado de generalidad. Es importante señalar que
Popper, Lakatos y Dilworth rescatan la metafísica, pero ninguno de ellos plantea en forma explícita que
232

podamos hablar de un programa. Para ellos la metafísica representa una serie de ideas aisladas, no
articuladas entre sí, que pueden influir en el desarrollo de la ciencia.
Un programa metafísico está compuesto de principios o postulados articulados entre sí, que intentan
abarcar todo lo que es, mientras que un programa científico, en cuanto se refiere a una disciplina en
particular, intenta explicar sólo una parcela de la realidad, razón por la cual se puede afirmar que los
programas metafísicos tienen la posibilidad de presentar incumbencias en varias disciplinas. Esto último
se puede ver a través de la siguiente figura, donde la influencia de un determinado PIM sobre dos
disciplinas (D1 y D2), generará un PIC diferente en cada una de ellas:

Figura 1

En esta figura se pueden observar las diferentes relaciones que aparecen: así tenemos por un lado,
que la influencia que ejerce un determinado PIM sobre una disciplina lleva a la configuración de un PIC
dentro de la misma. Claro está que la influencia de la metafísica será una parte del PIC, ya que en este
tienen cabida otros elementos. Siguiendo con las relaciones que se destacan, podemos ver que los PIC
que están bajo el mismo PIM reconocerán elementos comunes. Si nos valemos de la CE, podemos
considerar la derivación de un PIM en diferentes disciplinas y, por consiguiente, en distintos PIC, como
un proceso sucesivo de especialización. Los PIM presentan un dominio muy grande de aplicaciones
intencionales (AI), las cuales recibirán sucesivas especializaciones al influir sobre varias disciplinas,
generando un PIC particular.
En síntesis podemos afirmar que la relación entre un PIM y diferentes PIC será de especialización ya
que las AI parciales de cada PIC son parte de las AI que presenta el PIM bajo el cual está este PIC,
atendiendo al hecho de que las AI de un PIM siempre son de un mayor grado de generalidad que las AI
de los PIC. Por otro lado, la relación que se da entre dos PIC que están bajo el mismo PIM tendrá
como base los elementos metafísicos comunes a ambos, los que pueden o no generar relaciones de
reducción entre teorías de diferentes disciplinas.

4

LA METAFÍSICA CARTESIANA

Un ejemplo que da el mismo Lakatos sobre cómo la metafísica es constitutiva de la ciencia es el
programa cartesiano. El filósofo húngaro señala como núcleo duro del programa cartesiano la
concepción mecanicista del universo. Sin embargo, si nos atenemos a lo desarrollado por Descartes
vemos que dicha concepción depende en realidad de su distinción en tres tipos de sustancia (sustancia
extensa, sustancia pensante y sustancia infinita) y la radical separación entre ellas. Decimos que la
concepción mecanicista depende de la separación en tres tipos de sustancia porque la primera deriva de
la segunda. En otras palabras, la concepción mecanicista del universo es una derivación en la física de la
concepción metafísica de la división en tres tipos de sustancia, porque aquélla supone o está incluida en
ésta como la parte al todo.
Sobre esta base se puede afirmar que la filosofía de Descartes presenta como una derivación, en la
física, la teoría mecanicista del universo, pero también está presente en la medicina, con la concepción
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del cuerpo humano como una máquina, lo cual indica que el programa cartesiano no está acotado a una
disciplina en particular. Esto último se puede apreciar si aplicamos el esquema de la figura 1 a la
metafísica cartesiana:

Figura 2

La cuestión a resolver es qué tipo de relaciones concretas podemos destacar en este ejemplo en
particular. La influencia del PIM cartesiano se ve operando claramente en el rechazo a entender
cualquier causa que no estuviera dada a través del empuje de un cuerpo por otro y el consiguiente
rechazo a comprender, en el caso de la física, las mareas dependiendo de los movimientos de la luna.
En el caso de la medicina, el mismo problema aparece al intentar explicar patologías somáticas
producidas por enfermedades psíquicas. Como se puede apreciar la influencia del PIM cartesiano en la
física y en la medicina es de especialización, en la medida que toman la división en tres tipos de
sustancia y la aplican al estudio de una parcela de la realidad definida por una comunidad científica. Por
otro lado, la relación entre los PIC se registra a partir de compartir elementos metafísicos comunes.
En el caso de Descartes se puede señalar que la medicina es reducible a la teoría mecanicista del
universo o, en otras palabras, que la medicina es reducible a la física. Esto es efectivamente cierto, pero
únicamente dentro del PIM cartesiano, ya que se pueden plantear otras concepciones de la medicina
donde esta reducción no tenga cabida. Vale decir que esta reducción entre teorías de diferentes
disciplinas es posible en la medida que el PIM bajo el cual se desarrollan lo permite. Si se afirma, por
ejemplo, que el cuerpo no es una simple máquina, partiendo de un PIM que no postule la radical
división en tres tipos de sustancias como lo hace el PIM cartesiano, no es posible reducir la medicina a
la física, como si es posible en el caso de la metafísica cartesiana. Esto último nos brinda un argumento
extra, si se quiere, para señalar la importancia de atender a los elementos metafísicos y las posibles
relaciones que de ellos se derivan en el campo de la ciencia.

5

CONCLUSIÓN

El estudio de las relaciones interteóricas aplicadas a una disciplina particular permite una
reconstrucción que sirve para entender mejor lo que el científico de hecho sabe. Las relaciones
cuidadosamente trabajadas dentro de la física newtoniana son un claro ejemplo de rigor y sofisticación,
aunque no perece que representen una gran novedad para el científico. Incluir la metafísica en el estudio
de las relaciones interteóricas nos brinda otro punto de acceso a las mismas y nos demuestra la
importancia que tienen dentro de la filosofía de la ciencia. Esto se logra teniendo en cuenta las
relaciones interteóricas que aparecen a partir de los elementos metafísicos presentes en la ciencia, que se
derivan de distintos PIM, y su influencia en diferentes disciplinas. El análisis de los elementos
metafísicos o de alto grado de generalidad representa una contribución a la reconstrucción de las teorías
científicas, en la medida que indican al científico cómo, dónde y por qué se relaciona su tarea con otros
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científicos. Además este tipo de relaciones interteóricas explica por qué muchas teorías que pertenecen
a distintas disciplinas tienen, para usar las palabras de Wittgenstein, tanto aire de familia, cosa que el
análisis histórico puede perfectamente mostrar mas no demostrar.
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O caso das “reformas” e reformas da astrologia no século XVII
Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira *

1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este trabalho discute propostas para a astrologia apresentadas durante o século XVII, e analisa
criticamente como essas propostas têm sido tratadas pela historiografia.
Não temos aqui a menor pretensão de abordar todas as “reformas da astrologia” do século XVII.
Discutiremos alguns casos específicos, escolhidos como exemplos em vista de certas particularidades
observadas: divergências entre os comentários produzidos por diferentes trabalhos historiográficos das
últimas décadas a respeito dessas propostas de autores do século XVII; contrastes relevantes notados
quando esses trabalhos historiográficos são confrontados com o que se pode inferir a partir das obras
originais desses autores do século XVII; trabalhos que efetivamente mereciam ser estudados como
“reformas da astrologia”, mas que são deixados de lado pela historiografia.
A respeito desse último item, aliás, deve-se ressaltar que enquanto certos trabalhos geralmente nem
são mencionados, outros estudados em detalhe como “reformas da astrologia” talvez nem façam jus a
essa denominação.
O uso da expressão “reformas da astrologia” requer cautela, visto que muitos autores não a
empregavam para se referir aos seus trabalhos. Como era comum a existência de uma profusão de
idéias a respeito de um mesmo tópico da astrologia, fica difícil dizer quem tinha a intenção de fazer algo
com tal nível de repercussão. Além disso, aqueles que na época tiveram contato com esses trabalhos
podem também não tê-los encarado como dessa maneira, isto é, como iniciativas de “reformas da
astrologia”. É muito complicado avaliarmos como as idéias desses autores do século XVII foram
consideradas pelos seus contemporâneos: se como mais algumas novas idéias em meio a muitas outras
que tratavam de questões significativas da astrologia, ou se como se algo de maior importância e tal
repercussão que efetivamente merecesse o título de “reforma da astrologia”.
As obras de William Lilly, um dos astrólogos mais influentes do século XVII, ilustram bem essa
questão1. Em seus trabalhos, Lilly recorreu a argumentos empíricos para refutar aspectos astrológicos
propostos por Johannes Kepler2, e se referiu à idéia de John Dee de quantificação das influências
*
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quadraturas, etc.). Para ele, outras figuras formatadas pelas posições dos planetas também eram astrologicamente
significativas.
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astrológicas ao justificar por que a “verticalidade” 3 de um cometa implicava numa influência máxima
(Lilly, 1644, pp. 3; 37-8). 4
Lilly, no entanto, não mencionou tais contribuições desses autores como algo que merecesse uma
expressão tão grandiosa quanto “tentativas de reforma da astrologia”. Pareceu se referir a elas como
mais algumas em meio a então profusão de métodos, abordagens e interpretações da astrologia. E,
nesse sentido, aceitou certas propostas de Dee, rejeitou outras de Kepler, e ponto final. Sem comentálas como se fizessem parte de algo revolucionário para a sua arte.
Existem, no entanto, trabalhos historiográficos (ver Bowden, 1974, caps. II e III) que relacionam
especificamente aquelas idéias de Kepler e Dee às quais Lilly fez referências do modo despretensioso,
como pertencentes a tentativas de reforma da astrologia produzidas por esses autores. A partir de casos
como esse, deve-se questionar, por exemplo, em que medida tais idéias foram realmente apresentadas e
recebidas na época como algo que tivessem tal intenção.
Nas discussões promovidas nesse trabalho tentaremos levar em conta essas e outras questões.

2

AS DISCORDÂNCIAS ENTRE OS TRABALHOS HISTORIOGRÁFICOS

Existem pouquíssimos trabalhos historiográficos sobre a astrologia do século XVII. E uma simples
verificação panorâmica da escassa historiografia sobre as “reformas da astrologia” revela curiosas
diferenças.
A historiadora Mary Bowden discutiu na tese Scientific revolution in astrology: the English reformers (15581686) várias tentativas de reforma da astrologia. O historiador Patrick Curry também tratou do assunto
na obra Prophecy and power.
É interessante notar que, nesse trabalho, Bowden não procurou frisar que estava discutindo algumas
reformas (se é que podemos chamá-las assim), e que a opção por tratar daqueles casos específicos
seguia algum critério particular. Assim, se observarmos apenas essa análise podemos ser induzidos a
acreditar que a autora abordou todas as reformas da astrologia produzidas no século XVII. O mesmo
poderia ser dito a respeito do trabalho de Curry 5. Pode-se, não sem certa dificuldade, imaginar que
Curry teria escolhido tratar de “casos principais” que se encaixavam numa classificação artificial,
sugerida por ele mesmo, de tipos de reforma.
Se confrontamos os trabalhos desses dois historiadores notamos alguns pontos dissonantes. Curry
parece dar pouca importância a idéias de alguns autores estudados em destaque por Bowden, como
Childrey. Já a possíveis tentativas de reforma de outros autores discutidos por Bowden, como Offusius,
Robert Fludd e John Dee, por exemplo, Curry nem sequer dá atenção.
Um ponto crítico parece, algumas vezes, estar no cerne de muitas dessas diferenças: a verificação de
quem realmente dizia apresentar uma proposta de reforma da astrologia, e quem dizia propor algumas
sugestões. Como procuraremos mostrar, por exemplo, uma suposta “reforma da astrologia” de Joshua
Childrey foi tratada por Bowden e lembrada de passagem por Curry, mas Childrey, embora realmente
apresentasse idéias inovadoras, não se referiu a elas como se pretendesse algo desse tipo. Não parecia se
julgar um “reformador” da astrologia, e muito menos considerava que alguém pudesse sê-lo. Em
contraposição, vale à pena destacarmos, ainda, que algumas propostas explicitamente delineadas por seus
autores como “tentativas de reforma” (como a de Robert Godson) não costumam ser analisadas pela
historiografia 6.
Considerava-se que o cometa atingia a “verticalidade” quando era observado no céu exatamente acima do observador (neste
caso, traçava-se desse observador à posição do cometa uma linha perpendicular ao solo).
4 A autora Mary Bowden trata dessas idéias de Dee e Kepler na obra The scientific revolution in astrology: the English reformers (ver
referências bibliográficas).
5 Nesse caso, no entanto, vale ressaltar que o assunto não era o foco principal dessa obra.
6 No caso da proposta por Godson, de fato não deveríamos esperar que Bowden a discutisse, já que o autor a apresentou num
período posterior ao abrangido pelo trabalho da historiadora.
3
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Figura 1: Folha de rosto do Christian astrology de William Lilly.

Outra notável divergência entre os trabalhos historiográficos diz respeito à avaliação da contribuição
do astrólogo William Lilly.
Mary Bowden não se referiu ao trabalho de Lilly como uma tentativa de reforma. Por outro lado, ela
o mencionou, sem explicar no que isso implicava exatamente, como líder reconhecido do que foi visto
como uma “ressurreição” da astrologia (Bowden, 1974, p. 43). A historiadora Ann Geneva, por sua vez,
procurou demonstrar, através de diversas cartas da época, que Lilly foi reconhecido como “restaurador
da astrologia”, mas não explicou o que os coetâneos queriam dizer exatamente com tal predicação
(Geneva, 1988, cap. 1).
Geneva considerou que o trabalho de Lilly marcou, de fato, a primeira vez em que os métodos de
cálculo e interpretação da astrologia foram amplamente revelados e disseminados (Geneva, 1988, p. 32).
Aparentemente, as cartas citadas por Geneva deixam transparecer que o termo “restaurador” dizia
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respeito à importância adquirida pela astrologia em função do prestígio do trabalho de Lilly, após um
período de pouca valorização na Inglaterra7. Não parece haver indicações nessas cartas de que esse
termo se devesse especificamente ao fato de ele ter compilado e corrigido regras da astrologia então
existentes, mas sim ao seu esforço incessante de popularizá-la.
Já o historiador Bernard Capp é incisivo ao se referir ao Christian astrology, o manual de astrologia
publicado por Lilly em 1647, como uma revitalização e um movimento de reforma da astrologia. Isso porque,
segundo Capp, além de ser o primeiro livro compreensível a ensinar a prática e teoria da arte, Lilly se
dedicou a corrigir regras que considerava, em sua maior parte, defeituosas (Capp, 1979, p. 182).
Na seção seguinte, procuraremos discutir como o próprio astrólogo avaliou sua contribuição à área,
e em que medida essa avaliação coincide com o que é dito pelos trabalhos historiográficos.
Outros casos também serão discutidos. Ao comentar as tentativas de reforma, Ann Geneva apontou
que os primeiros reformadores, como Francis Bacon e Johannes Kepler, tentaram concentrar seus
esforços na astrologia natural numa tentativa de alinhar a astrologia às descobertas científicas da época (Geneva,
1988, p. 12).
Todavia, como veremos, parece difícil compreender em que medida a proposta de Bacon poderia
ser descrita dessa maneira. O mesmo pode ser dito em relação à proposta de Kepler. Como esclarece
Bowden, a sugestão de Kepler não estava relacionada às novas idéias e descobertas da astronomia. Ele,
por exemplo, considerava irrelevante para a astrologia adotar uma concepção geocêntrica ou
heliocêntrica (Bowden, 1974, cap. III).

3
3.1

ALGUNS CASOS PARTICULARES
Francis Bacon

No início do século XVII, Francis Bacon sugeriu medidas para reformar diversas áreas de
conhecimento, incluindo a astronomia e a astrologia.
Ele não propôs que as tradicionais afirmações dos astrólogos a respeito das inclinações particulares
dos planetas fossem rejeitadas a priori, sem qualquer exame. Deveriam ser aceitas as compatíveis com
razões físicas (Bacon, [1605], L. 3, p. 353).
Em contraposição, natividades, eleições e questões horárias foram prontamente rejeitadas pelo
autor, que não concebia as influências astrológicas como instantâneas. Deveriam ser abolidos casas e
mapas astrológicos (Bacon, [1605], L. 3, p. 350) 8.
Para Bacon, a experiência mostrava que os solstícios e equinócios, as Luas nova e cheia, e “grandes
revoluções” desse tipo tinham uma influência muito sensível sobre corpos naturais. Por outro lado,
julgava que disso não se podia concluir que diferenças mais delicadas nas posições das estrelas
produziam efeitos. Considerava que as ações dos corpos celestes eram exercidas mais sobre as “grandes
massas” do que sobre os indivíduos, tinham longa duração e atingiam grandes espaços. Assim, eram
válidas apenas previsões climáticas para períodos longos (anuais, por exemplo) e ficavam descartadas
previsões para dias e locais específicos.

Na Inglaterra medieval havia muitos autores astrológicos de prestígio. Em contraposição, no início do século XVII, não eram
muitos os profissionais ingleses dessa área, e os escritos astrológicos em circulação eram, em sua maior parte, de origem
estrangeira. A situação só viria a mudar durante o reinado de Elizabeth I, quando o interesse pela astrologia ressurgiu com a
renascença matemática (ver Thomas, 1973, p. 288).
8 A natividade era o mapa astrológico para o momento do nascimento de um indivíduo, através do qual os astrólogos faziam
previsões a respeito de ocorrências futuras da vida desse indivíduo. Já as chamadas “eleições” eram as escolhas de
momentos astrológicos mais favoráveis para a realização de “empreendimentos” como casamentos e viagens de navios, por
exemplo, ou mesmo atividades na época muitas vezes consideradas potencialmente arriscadas, como banhos, cortes de
unhas e cabelos, etc. A astrologia horária, por sua vez, era usada para resolver questões também bastante variadas. O
astrólogo podia, por exemplo, compor um mapa astrológico para o momento em que um paciente produzia certa amostra
de urina, e, com base no mapa, prever se ele seria ou não curado da doença que o acometia.
7
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Bacon propôs uma série de princípios para analisar a radiação dos corpos celestes. A importância
dos aspectos e da posição dos planetas nos signos fundamentar-se-ia na mistura de raios. Um planeta
posicionado num determinado signo significava uma conjunção dos raios do planeta com os raios
daquelas estrelas fixas (Bacon, [1605], L. 3, p. 352).
Outros fatores deveriam ser levados em conta. Cada planeta lançaria seus raios com mais ou menos
intensidade, segundo sua direção fosse mais perpendicular ou mais oblíqua em relação a determinada
faixa de latitude. A influência de um planeta dependia ainda de sua proximidade em relação à Terra, do
seu tipo de movimento (direto, estacionário, retrógrado), distância em relação ao Sol e eclipses (Bacon,
[1605], L. 3, p. 352).
Dentro dos limites possíveis de confiabilidade, já que só havia inclinações, eram possíveis previsões
sobre assuntos variados, relacionados a grandes massas populacionais: dilúvios, secas, terremotos,
epidemias, e até mesmo eventos de caráter político e religioso, como guerras e seitas (Bacon, [1605], L.
3, p. 353).
Para chegar a essa “astrologia corrigida”, Bacon considerava mais viável trabalhar sobre experiências
passadas do que sobre futuras, dados os intervalos de tempo necessários para análise serem grandes.
Sugeriu, então, que deveria ser reunida grande quantidade de dados, a fim de possibilitar a comparação
de eventos relacionados a “grandes populações” à ocorrência de eventos astrológicos importantes.
Julgava que assim seria possível construir modelos de previsão (Bacon, [1605], L. 3, pp. 354-5).
A proposta de Francis Bacon para uma “astrologia sana” não incluía baseá-la no sistema
copernicano9, nem resultava de possíveis pressões externas advindas de novas descobertas da
astronomia. Como mencionamos, Bacon rejeitou alguns elementos da astrologia tradicional, mas, ao
contrário do que descreve Geneva, ele de modo algum tentou alinhar a astrologia às descobertas científicas
da época. Essa não era uma preocupação do filósofo em relação à astrologia.

3.2

William Lilly

Verificando as obras de William Lilly, pode-se questionar se o astrólogo concordaria com uma das
razões apresentadas pelo historiador Bernard Capp para considerá-lo um reformador: a correção de
regras supostamente defeituosas.
Durante a sua carreira, Lilly parece ter sido ousado. Propôs novos métodos para interpretar mapas
astrológicos e analisar fenômenos celestes, calcular períodos de influência de cometas e conjunções,
bem como verificar o planeta dominante numa conjunção. Procurou sistematizar as regras da astrologia
judicial, reformulando as regras de outros autores, à luz de sua própria experiência (ver, por exemplo,
Lilly, 1644 e [1647]).
Não há, no entanto, indicações de que considerasse suas várias contribuições técnicas uma
revolução ou reforma na sua arte. Ao que tudo indica, não propunha tal nível de repercussão para essas
idéias.
Por outro lado, a segunda razão, embora não justificada por Capp, parece sim encontrar respaldo
nas obras de Lilly. Na carta ao leitor que inicia o Christian astrology e na sua autobiografia (Lilly, 1774, p.
80), Lilly deixou transparecer que realmente acreditava ter feito algo revolucionário: seu manual de
astrologia. Essa revolução, ao que tudo indica, não estaria relacionada exatamente a novos métodos de
cálculos ou interpretações, mas sim a um novo método, revolucionário, capaz de ensinar astrologia de
modo rápido e eficaz a qualquer pessoa, de tal maneira que qualquer um pudesse se instruir sem ajuda
de mestres.
Se Lilly pudesse ser considerado um reformador da astrologia, é interessante notar que, ao contrário
de vários daqueles que Mary Bowden apresenta como reformadores, o astrólogo parecia dar
importância a certos elementos como as casas astrológicas, que são amplamente discutidas no Christian
9

Bacon nem parecia satisfeito com os argumentos que fundamentavam a aceitação da concepção copernicana. Para ele, eram
necessárias muito mais pesquisas sobre o assunto (Bacon, [1605], L. 3, pp. 78, 348 e 358-9).
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astrology. Além disso, e aparentemente em discordância com esses reformadores, valorizava tanto a
astrologia horária quanto a de eleições (Lilly, [1647], To the Reader).

3.3

Joshua Childrey

Em meados do século XVII, Joshua Childrey propôs na obra Indago astrologica que se passasse a
utilizar aspectos astrológicos heliocêntricos em vez de geocêntricos (Childrey, 1652, pp. 6-7).
Para os planetas superiores, isto é, externos ao conjunto Sol-Terra, isso traria mudanças nos
aspectos astrológicos no que tangia às suas posições em relação ao zodíaco e momentos de ocorrência.
Além disso, havia mudanças qualitativas. O que, por exemplo, era dito anteriormente uma conjunção
com o Sol, tornava-se uma oposição em relação à Terra. No caso dos planetas inferiores (Vênus e
Mercúrio) havia mudanças somente no tipo de aspecto, mas não na posição e momento de ocorrência10.
Podemos dizer que no Indago astrologica, Childrey, tal como Bacon (a quem muito elogiava; ver
Childrey, 1652, pp. 3-4), propôs uma astrologia fundamentada essencialmente em aspectos astrológicos
e deu a entender que também não aceitava a tradicional divisão em casas astrológicas. Parecia ver esses
e outros elementos (como os signos zodiacais) como subterfúgios criados para “contornar” erros da
astrologia tradicional (Childrey, 1652, p. 12).

Figura 2: Folha de rosto do Indago astrológica de Joshua Childrey

10

Explicar como essas transformações são realizadas não é tão difícil, mas é algo que exige a apresentação de desenhos e
detalhes que não podemos mostrar aqui, tendo em vista o espaço limitado de que dispomos.
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Já no ano seguinte, na obra Syzygiasticon instauratum, nota-se que procurou deixar claro que, ao
contrário do que haviam pensado a respeito de suas primeiras declarações, não rejeitava o desenho de
mapas astrológicos, os signos e a divisão do céu em doze casas, mas sim certas qualidades atribuídas a
esses signos (móveis, fixos, etc.) e casas (masculinas, femininas, etc.) (Childrey, 1653, The Preface e [p.
43]) 11.
Ao que tudo indica, no entanto, era mesmo notória a diferença entre comentários contidos nessas
obras. O que Childrey apresentou como explicações mais claras parecem ser muito mais tentativas de
dissimular mudanças de opinião ou mesmo recuo diante de conseqüências desagradáveis de uma
posição mais radical. Além disso, a segunda publicação indica que seu autor havia sido criticado, o que
justificaria um possível recuo (Childrey, 1653, The Preface).
Embora sua astrologia fosse então diferente da proposta por Bacon, o Syzygiasticon instauratum falava
explicitamente de empregar os procedimentos delineados pelo filósofo para “o avanço da Filosofia
Natural” em prol do “avanço da astrologia” 12. Julgava necessário examinar as posições dos planetas e
outros dados astrológicos relevantes para grande quantidade de fatos significativos e condições
climáticas extremas. Acreditava que deveria haver cooperação, pois era impossível um único indivíduo
realizar esse trabalho.
Childrey dava preferência ao assunto “previsões climáticas”, considerado por ele a área mais certa e
óbvia da astrologia. Acreditava, no entanto, que as alterações propostas podiam repercutir
positivamente em várias áreas como a astrologia horária e o estudo das natividades (Childrey, 1653, The
Preface).
No Syzygiasticon instauratum, Joshua Childrey procurou transformar os aspectos astrológicos
(conjunções, oposições, etc.) de geocêntricos para heliocêntricos, construiu uma efeméride
heliocêntrica, mas fez previsões seguindo normas tradicionais da astrologia 13 (Childrey, 1653, pp. [47;
52]). Em vista disso, o trabalho de Childrey poderia, de certo modo, ser considerado incongruente.
Utilizando efemérides heliocêntricas e, ao mesmo tempo regras tradicionais (nas quais o próprio autor
não confiava 14) para fazer essas previsões, ficava inviável concluir qualquer coisa a respeito da
importância dos aspectos heliocêntricos a partir da concordância ou não das previsões com os fatos
ocorridos. Não era possível decidir entre uma efeméride heliocêntrica e outra geocêntrica, pois mesmo
que as previsões não fossem confirmadas, podia ser a forma de fazer o julgamento e não a opção por
determinado tipo de efeméride o motivo do erro.
O fato, no entanto, é que Childrey já de antemão garantia que os aspectos heliocêntricos eram os
válidos porque partiam da “verdadeira” concepção de mundo. Isso, para ele, já era motivo para que
confiasse nesses aspectos, e a observação ele explicitamente qualificava como evidência menor
(Childrey, 1653, The Preface).
O historiador Keith Thomas foi um dos primeiros a abordar as tentativas de “reforma da
astrologia”. Citando o caso de Childrey, Thomas apontou a existência de um esforço determinado de
atualizar o assunto na metade do século XVII (Thomas, 1973, p. 351).
Embora tenha proposto uma astrologia heliocêntrica, a análise dos trabalhos de Childrey mostra o
quão inadequado é dizer que ele buscava “atualizar o assunto”. Tal descrição pode induzir à idéia de
que ele pretendeu adequar a astrologia à nova astronomia da época. Isto é, como se essa tivesse
representado algum tipo de pressão externa à qual era necessário responder. Essa interpretação não
exprime de modo adequado a proposta de Childrey.
A numeração usada aqui foi artificialmente introduzida.
Todas as traduções para o português citadas nesse artigo são minhas.
13 Por exemplo, qualidades tradicionalmente atribuídas aos tipos de aspectos astrológicos.
14 Mesmo no prefácio do Britannia Baconica, uma obra posterior ao Syzygiasticon instauratum, Childrey sugeriu que os antigos
princípios da astrologia deveriam ser postos em dúvida, já que partiam da hipótese incorreta (geocentrismo).
11
12
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Boa parte das propostas para a astrologia na época partia da insatisfação com essa área, e não havia
sido reflexo de pressões da “nova astronomia”. Essa observação se aplica inclusive às sugestões de
Joshua Childrey e William Hunt (ver Hunt, 1696), que tiveram como base o sistema heliocêntrico.
A respeito dos trabalhos de Joshua Childrey outros pontos interessantes podem ser discutidos.
Childrey propôs mudanças de proporções razoavelmente consideráveis para a astrologia, mas, ao
apresentá-las em suas obras, não se denominou um “reformador da astrologia”. Ele não se intitulava
explicitamente um reformador. Aliás, no prefácio do Britannia Baconica pareceu demonstrar que não
tinha a intenção de sê-lo, e nem considerava possível que alguém o fosse. Como expressou nesse prefácio,
queria estabelecer fundamentos para a retificação de certas doutrinas da astrologia. A partir disso,
esperava que todos os interessados, em cooperação, fizessem o que deveria ser feito.
Assim como Thomas, Mary Bowden, também sem qualquer ressalva sobre essa particularidade de o
próprio proponente não intitular assim o seu trabalho, referiu-se a este como uma tentativa de reforma da
astrologia. Já Patrick Curry agregou ao título “reforma” a expressão “científica” ao mencionar (de
passagem) a proposta de Joshua Childrey, embora não pareça haver evidências de que Childrey tenha se
referido ao seu trabalho como uma “reforma científica” (Curry, 1989, p. 59).
Ainda segundo Mary Bowden, teria motivado os reformadores o descontentamento com a
astrologia praticada na época, e o fato de concordarem com boa parte das críticas apresentadas por Pico
della Mirandola no século XV. Bowden procurou mostrar que os reformadores, de modo geral,
deixaram de lado casas e mapas astrológicos, e deram, por outro lado, grande importância aos aspectos
formados entre os planetas (Bowden, 1974, pp. 17-19).
Deve-se ressaltar, no entanto, que essas últimas observações a respeito dos “reformadores de modo
geral” não poderiam ser aplicadas ao conjunto do que Joshua Childrey produziu sobre o assunto. O
primeiro trabalho de Childrey até poderia sugerir que fossem abandonados os horóscopos e
julgamentos baseados nas casas astrológicas. Mas, como mencionamos, na prática, os trabalhos desse
autor nos anos seguintes mostram que ele não deixou de lado esses elementos da astrologia tradicional
para se concentrar apenas nos aspectos astrológicos.

3.4

John Partridge

No século XVII, o bem-sucedido astrólogo John Partridge considerava que a situação da astrologia
era péssima. Como em vários outros casos, também a proposta de Partridge não parecia advir de
pressões externas específicas de novas descobertas ou concepções, mas sim do descontentamento do
autor com a situação da própria astrologia, que perdia reputação, segundo ele, em virtude de suas
incoerências internas, dentre outros problemas (Partridge, 1693, p. vii) .
Partridge se manifestou explicitamente contra o que chamou de “inovações”, mas não comentou
especificamente tentativas de transformar a astrologia em função do sistema copernicano. Aliás, ao se
dirigir aos leitores do seu trabalho, pareceu fazer questão de deixar claro que não havia importância na
escolha do sistema de mundo. Chegou até mesmo a tratar o assunto com ironia, como se fosse algo que
não tivesse qualquer implicação no julgamento astrológico (Partridge, 1693, p. vi).
Mas, se por um lado, o autor deu pouca atenção ao fator “concepção de mundo”, por outro,
destacou a necessidade de coerência. As regras adotadas deviam ser coerentes entre si e empregadas de
modo idêntico em todas as análises.
Partridge considerava que já havia “uma Verdadeira Astrologia” capaz de corresponder a essas
expectativas: a proposta por Ptolomeu (Partridge, 1693, p. 19; os itálicos são do próprio autor).
Na opinião do astrólogo, pouco havia sido apresentado de bom mesmo pelos mais estimados
autores de sua época. Essas poucas boas inovações deveriam ser criteriosamente analisadas, testadas e
aceitas somente quando se mostrassem convincentes (Partridge, 1693, pp. 3-6, 62, vii).
Dos escritos de Partridge pode-se inferir o que seriam para ele algumas dessas boas inovações. Ele
utilizou, por exemplo, alguns aspectos astrológicos além dos propostos por Ptolomeu, como o
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“sesquiquadratum” de Kepler, sem contanto se referir ao proponente do aspecto em questão (Partridge,
1693, p. 38).
É interessante notar, contudo, que algumas vezes John Partridge se mostrava bastante disposto a
aceitar exclusivamente o que Ptolomeu havia aceito. Como o próprio título completo do Opus reformatum
indicava, sua intenção era mesmo reviver “o verdadeiro e Antigo Método estabelecido paras as nossas
Direções pelo Grande Ptolomeu”. Nota-se, aliás, que ao se deparar no trabalho do astrólogo John
Gadbury com idéias que julgava não serem de Ptolomeu, Partridge o criticou, entre outros motivos,
justamente por empregar o que não provinha daquele autor (Partridge, 1693, p. 71).
Com elementos extraídos diretamente do Tetrabiblos, Partridge procurou demonstrar como
Ptolomeu julgaria o mapa astrológico para o momento do nascimento de Oliver Cromwell15. Seus
comentários, nesse caso, indicam explicitamente que ele não rejeitava julgamentos com base em casas
astrológicas (Partridge, 1693, pp. 51; 55). Na seção anterior, enfatizamos que a generalização de que os
reformadores deixaram de lado casas e mapas astrológicos não poderia ser aplicada à proposta de
Joshua Childrey. O mesmo comentário também não pode ser estendido às sugestões de Partridge, que
deu grande importância às casas e mapas astrológicos, e efetivamente os utilizou na prática, como no
caso do julgamento da natividade de Cromwell.
O comentário de Bowden, portanto, não poderia incluir a proposta do astrólogo John Partridge. E
deve-se, de fato, pontuar que a historiadora não fez referência em sua tese a uma possível tentativa de
reforma liderada por Partridge, que é, aliás, um pouco posterior ao período abordado pela autora. Vale
ressaltar, no entanto, que mesmo que a proposta do astrólogo fizesse parte do período contemplado
por Bowden, pode-se até sugerir que não havia motivos explícitos no trabalho dele para que fosse
mencionado como um reformador.
John Partridge foi um proponente de sugestões para a astrologia. Assim como Childrey, ele não
exatamente parece ter se auto-denominado um “reformador da astrologia”. Assim, tal qualificação só
pode ser estendida a Partridge por inferência a partir do título do livro Opus reformatum, publicado por
ele.
Há, no entanto, trabalhos historiográficos que apontam Partridge como um reformador da
astrologia sem qualquer ressalva a esse respeito. O historiador Patrick Curry, ao discutir brevemente as
tentativas de reforma da astrologia, comentou que a maior parte dos reformadores se dividiu em grupos
opostos liderados por John Gadbury e John Partridge, que trabalhavam deliberadamente para realizar
um tipo de reforma. O primeiro grupo seguia um programa “científico” ou da filosofia natural, e
tentava colocar em prática idéias de Bacon. Já o segundo grupo adotou um programa ptolomaico.
Queriam “purificar” a astrologia, livrando-a de tudo o que Ptolomeu não havia estudado (Curry, 1989,
p. 57).
É interessante notar, assim, que se acompanharmos a descrição de Curry, teriam havido unicamente
duas propostas significativas de reformas que eram verdadeiros “programas de pesquisa”. O mesmo não
acontece com a descrição de Mary Bowden, que embora aponte a existência de algum tipo de
colaboração, não sugere algo organizado, e nem continuidade nas muitas (e não duas) tentativas de
reforma.
As sugestões para a astrologia do século XVII que nos dedicamos a analisar (como a de Partridge)
não parecem ter tido grande repercussão, nem suscitado discussões efetivas sobre o assunto na época
15

Oliver Cromwell (1599-1658) foi um dos mais importantes líderes políticos e militares da Inglaterra durante o século XVII.
Recebeu o título de Lord Protector e exerceu importante papel de chefe militar das forças que lutavam contra os Realistas na
Guerra Civil inglesa. Foi figura de destaque naquele conturbado período em que o país momentaneamente foi
transformado em República, após a morte do Rei Charles I. Na época eram comuns previsões astrológicas sobre assuntos
políticos, e a capacidade de motivação e convencimento das previsões foi amplamente explorada durante os conflitos.
Nesse sentido, a astrologia tornou-se uma importante ferramenta para se especular a respeito do destino de figuras políticas
de destaque, ao qual se ligava intrinsecamente o destino do próprio país.
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ou deixado seguidores. O próprio Partridge deu a entender que sua iniciativa era isolada, pois não tinha
apoio de outras pessoas e só teria recebido ajuda de seu falecido mestre.
A análise de Patrick Curry, em contrapartida, estranhamente parece sugerir a existência de algo
como “escolas” de pesquisa ou agrupamentos de pessoas com idéias semelhantes, dotadas de um
espírito de reforma. Além disso, existiram propostas para a astrologia no século XVII (como as de
Robert Godson e William Hunt) que não parecem se encaixar na divisão proposta pelo historiador.
Talvez não tenham sido tão significativas, mas vale à pena nos perguntarmos, por exemplo, até que ponto
a de Partridge foi.

3.5

Robert Godson

Em fins do século XVII, Robert Godson publicou o Astrologia reformata. Foi um dos poucos a definir
explicitamente sua contribuição como uma reforma da astrologia. Apesar disso, sua proposta raramente
é mencionada pela historiografia, e não parece ter sido estudada detalhadamente.
Robert Godson aceitava a astrologia concernente a eventos humanos, tanto para nações quanto para
indivíduos particulares. Aceitava a análise não somente de aspectos como também de casas astrológicas.
Considerava válidos, portanto, vários elementos da astrologia, na época não raramente vistos com certa
ressalva. Contudo, por outro lado, julgava haver na astrologia uma série de problemas: deduções
baseadas em meras analogias; regras forjadas sem base experimental; conclusões apressadas a partir de
evidências fracas, sem critérios rígidos de verificação; etc. (Godson, 1697, pp. 27-9).
Godson exaltou as novas descobertas e estudos da astronomia. Esta lhe parecia aperfeiçoada, à
exceção de sua parte de prognósticos, a astrologia (Godson, 1697, pp. 2-8).
Por essas considerações poder-se-ia supor que ele teria aplicado as novas idéias e descobertas da
astronomia à astrologia. Quem sabe, talvez, fazer algo como uma astrologia do ponto de vista
heliocêntrico. No entanto, não foi isso o que fez. Para Godson, a astrologia devia empregar o sistema
de Ptolomeu como suficiente e verdadeiro.
Sua reforma partiria da insatisfação com as regras da própria astrologia derivadas de falhas
metodológicas, circunstâncias às quais atribuía as grandes variações entre profissionais dessa área. Podese notar que, para ele, as novas contribuições à astronomia não implicariam na necessidade de
mudanças teóricas específicas na astrologia. A contribuição da astronomia não estaria em novos dados
ou conclusões, mas sim no método de trabalho.
Godson propôs uma reforma da astrologia, seguindo o “único verdadeiro método de fazer e ganhar
experiência”, e insistiu no que chamou de “Prova Experimental e Demonstração” (Godson, 1697, pp.
10, 28). Sua intenção era estabelecer padrões a partir da análise de grande volume de casos, e da
comparação das previsões com os resultados ocorridos. Num discurso, no qual pareciam ressoar com
forte intensidade as idéias de Bacon (embora não o tenha citado), referiu-se ao trabalho que vinha
desenvolvendo como “experimentação e observação” (Godson, 1697, p. 15). Dizia já ter realizado, por
vários anos, um “exame experimental dos próprios Céus através da coleta e discussão imparcial e
cuidadosa de várias faces celestiais e figuras a respeito de um único e mesmo particular [...]” (Godson,
1697, p. 10). Como amostra do seu trabalho, apresentou no Astrologia reformata a análise de algumas
natividades, escolhendo observar especificamente situações extremas e comuns a muitas pessoas: a
morte e o casamento.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discordâncias entre os autores que se dedicaram a escrever sobre a história da astrologia do
século XVII não devem ser vistas com muita surpresa. O tema em questão é extremamente complexo e
seu estudo está apenas começando.
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Pode-se dizer, no entanto, que os poucos trabalhos historiográficos a respeito desse assunto não
raro parecem se dedicar demais a rotular personagens, dando pouca repercussão ao modo como o
próprio século XVII os via e como eles próprios pretendiam ser vistos.
É necessário, em contrapartida, estudar atentamente as fontes no sentido de tentar analisar o que
seus autores estavam realmente dizendo, sem divisões anacrônicas e artificiais, e rotulações apressadas
do tipo “reformador da astrologia”, que muitas vezes atribuem a pessoas papéis que estas talvez jamais
tenham pretendido.
De qualquer forma, tendo ou não essas propostas a intenção de reformar a astrologia, o certo é que
não pareciam ter origens em pressões externas a essa área, tais como possíveis repercussões das novas
idéias da astronomia. As sugestões pareciam provir do próprio descontentamento desses autores em
relação a certos aspectos da astrologia e não eram implicações das novas descobertas ou da adoção de
uma cosmologia específica.
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Modularidad e innatismo en ciencia cognitiva
Liza Skidelsky *

1

INTRODUCCIÓN

2

MODULARIDAD E INNATISMO

Cuando se explora la literatura en cierto sector de la ciencia cognitiva, en especial, la psicología del
desarrollo y la evolucionista, se puede percibir que la hipótesis de la modularidad de los mecanismos
cognitivos y la hipótesis innatista acerca de ciertos contenidos mentales suelen ir juntas (Scholl y Leslie
1999, Cosmides y Tooby 2002). El propósito de este trabajo es dilucidar la índole de la relación que va
desde la modularidad al innatismo. Mi objetivo no es defender ninguna concepción modular ni innatista
en particular, sino tan sólo mostrar, a través del caso del módulo de la teoría de la mente (ToM), que
quienes sostienen una modularidad sustancial se ven comprometidos con un innatismo sustancial.
Para mostrar esto, en §2 distingo dos concepciones de modularidad e innatismo: la sustancial y la
deflacionaria. En §3 muestro que, si lo que se toman en cuenta son las propiedades de los módulos
sustanciales que se suelen considerar esenciales, parece haber una independencia conceptual entre
modularidad e innatismo. En §4 sostengo que si lo que se toma en cuenta es la función de los módulos
sustanciales, entonces parece haber una relación conceptual entre modularidad e innatismo. Por último,
en §5, sostengo que si esto es así, entonces se plantea un inconveniente ulterior, a saber, la posibilidad
de la existencia de una ruta a priori para el conocimiento de hechos empíricos acerca de nuestra
arquitectura cognitiva. Dada esta consecuencia, mi conclusión será que hay algo que no funciona en la
concepción de la modularidad sustancial y, por ende, convendría revisarla.

Según lo que llamaré una concepción sustancial de los módulos, estos son mecanismos psicológicos
autónomos que están diseñados para el procesamiento de la información cognitiva. En tanto
mecanismos computacionales, estos realizan inferencias que tienen como premisas (inputs) las
representaciones que se transducen a partir de las configuraciones de los estímulos que son más
próximos a los sentidos y dan lugar, como conclusiones (outputs), a las representaciones de la naturaleza
y la distribución de los objetos. Su función es asignar tipos a casos (Fodor, 1986; Atran, 2001). Por
ejemplo, el módulo del análisis perceptivo del lenguaje recibe como inputs estímulos auditivos y da
como outputs descripciones estructurales de las emisiones percibidas. Se pueden considerar
representantes de la concepción sustancial a Fodor (1986, 1990, 2000), Sperber (2002), Scholl y Leslie
(1999), y Baron-Cohen (1995), aunque está mayoritariamente inspirada en la propuesta de Fodor1.
Las características esenciales de los módulos son la especificidad de dominio y el encapsulamiento
informativo (Fodor, 2000). Los mecanismos psicológicos son específicos de dominio en el sentido de
que aplican procesos diferenciados a un ámbito de problemas en particular. La especificidad se refiere
tanto a los procesos como a la información. Esto quiere decir que sólo una clase restringida de inputs
*
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La distinción entre módulos sustanciales y deflacionarios puede rastrearse, aunque no con estas denominaciones, en Fodor
(1986, 2000). Por otro lado, véase Segal (1996) a favor de que el modelo de Baron-Cohen (1995) está compuesto por
módulos fodorianos.
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activa una clase restringida de mecanismos. Por ejemplo, el mecanismo del análisis perceptivo
fonológico del habla se activa y opera sólo con señales acústicas verbales, y los mecanismos que pone
en juego sólo operan para el análisis del input verbal. Por outro lado, el encapsulamiento informativo es
la característica principal de los módulos (Fodor, 1986, p. 106). Los módulos están informacionalmente
encapsulados en la medida en que sólo utilizan su propia base de datos. En este sentido, hay
restricciones, impuestas por la arquitectura cognitiva, en cuanto a la información que utilizan para
confirmar hipótesis. Por más que el organismo posea cierta información representada que sería
pertinente para el procesamiento del módulo, esta información no es tomada en cuenta a la hora de
confirmar hipótesis (cf. el caso de las ilusiones ópticas).
La concepción deflacionaria de la modularidad sólo adhiere a la organización funcional específica de
dominio, en el sentido de que:
Cualquier cosa que es, o se afirma que es, un mecanismo cognitivo individuado funcionalmente- cualquier
cosa que tendría su propia caja en un diagrama de flujo de la información hecho por un psicólogo- cuenta
así como un módulo. (Fodor, 2000, p. 56)

Se pueden considerar representantes de esta concepción a Cosmides y Tooby (2002), y Pinker
(2005).
Con respecto al innatismo de contenido o información o representacional, hay innumerables concepciones
que provienen del sentido común, de la biología, y de la propia ciencia cognitiva (cf. Samuels 2002). Si
bien es necesario tener cierta claridad acerca de qué se está hablando cuando se habla de innatismo, a lo
fines de lo que quiero mostrar no hace falta dilucidar la noción ni comprometerse con ninguna postura
en particular. Cualquiera sea la concepción innatista que se tenga, lo que me interesa distinguir es una
perspectiva que también llamaré sustancial. La concepción sustancial sostiene que lo innato son
conceptos (Fodor 1998; Scholl y Leslie 1999; Cosmides y Tooby 2002; Sperber 2002) a diferencia de la
concepción deflacionaria que considera que hay sesgos innatos (Karmiloff-Smith, 1994; Keil, 2000).
Para ilustrar la diferencia, supongamos que poseemos cierta información innata específica del
dominio de la biología de sentido común. Mientras que la concepción sustancial sostiene que nuestra
competencia en el dominio de la biología de sentido común depende de conceptos innatos como
ESENCIA, la deflacionaria sostiene que tenemos ciertas restricciones que dan lugar al aprendizaje de
una clase particular de conceptos biológicos2. Estas restricciones serían disposiciones implícitas acerca
de patrones probables en un dominio, por ejemplo, en este caso, que las cosas tienen esencias (Keil
2000). Según Keil (2002), estos sesgos, restricciones, o predisposiciones son “modos de construcción”
que consisten en un conjunto de expectativas implícitas (que no constituyen creencias ni teorías) acerca
de patrones probables, tanto perceptivos como abstractos, en un dominio. Más allá del dominio de la
biología de sentido común, Karmiloff-Smith (1994) sostiene que habría “sesgos” atencionales hacia
inputs particulares y “predisposiciones” que restringirían las computaciones posibles sobre esos inputs.
Estos sesgos o predisposiciones consistirían en información implícita codificada en representaciones
procedurales.
El caso del innatismo sustancial está representado, en especial, por Fodor y Chomsky. Dado que sus
posturas al respecto son bastantes conocidas no las desarrollaré y sólo señalaré algunas de las razones
para sostener este tipo de innatismo. Chomsky ha defendido desde siempre que hay principios
lingüísticos que son parte de la estructura genética (la gramática universal) y que permiten la adquisición
de las lenguas naturales. El argumento principal que ha utilizado es el de la pobreza del estímulo (APE),
esto es, dado que el input lingüístico es insuficiente en relación al output lingüísticamente rico de la
competencia lingüística, tiene que haber una estructura innata que aporte la información faltante en el
input. Por su parte, Fodor (1999, 2001) considera que la mayoría de nuestros conceptos son primitivos
en el sentido de que no tienen estructura interna (no tienen otros conceptos como sus constituyentes).
2

Uso la notación habitual de mayúsculas para los conceptos.
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Dado que, mediante la única propuesta de aprendizaje de conceptos que se ha ofrecido (formación y
testeo de hipótesis) los conceptos primitivos no pueden ser aprendidos (pensar lo contrario lleva a
circularidad porque la hipótesis contendría irremediablemente el concepto a adquirir), estos tienen que
ser innatos.

3

LA INDEPENDENCIA CONCEPTUAL ENTRE MODULARIDAD E INNATISMO
SUSTANCIALES

Si lo que se toma en cuenta son las propiedades de los módulos que se consideran esenciales, la
especificidad de dominio y el encapsulamiento informativo, no parece haber una relación conceptual
entre modularidad sustancial de mecanismos e innatismo sustancial de la información. Por un lado, las
propiedades de la especificidad de dominio y el encapsulamiento informativo son independientes entre
sí y, por el otro, cada una es independiente del innatismo.
Con respecto a lo primero, mientras que la especificidad de dominio se relaciona con el ámbito de
inputs que el mecanismo puede analizar o el ámbito de problemas para los cuales dispone de respuestas,
el encapsulamiento informativo se relaciona con el ámbito de información que utiliza el módulo para
dar sus respuestas. De manera que, por un lado, sería posible que el módulo se ocupara de un ámbito
restringido de problemas para los cuales diera respuestas sin restricciones de acceso a la información
disponible en el organismo y, por el otro, que diera respuestas a cualquier ámbito de problemas
utilizando sólo su propia base de datos. En otras palabras, se podría dar la especificidad de dominio sin
encapsulamiento informativo y viceversa (cf. Fodor, 1986).
Dado que se ha enfatizado que estas propiedades son las que definen a los módulos sustanciales, la
estrategia en la literatura sobre esta cuestión ha sido mostrar que la modularidad, entendida como
especificidad de dominio y encapsulamiento informativo, es independiente del innatismo.
Efectivamente, si tomamos en cuenta estas propiedades por separado, parece que no hay relación entre
la especificidad de dominio y el innatismo sustancial, por un lado, y el encapsulamiento y el innatismo
sustancial, por el otro. Con respecto a lo primero, podría haber tanto mecanismos distintivos que se
activaran sólo con inputs específicos de un dominio y que utilizaran para dar una respuesta información
adquirida por la experiencia, como mecanismos generales que se activaran con inputs de distintos
dominios pero que sólo hicieran uso de información innata. Con respecto a lo segundo, podría haber
tanto información innata disponible para mecanismos no encapsulados como mecanismos
encapsulados que sólo hicieran uso de su base de datos aprendida. En este sentido, el innatismo de un
dominio cognitivo distintivo no implica mecanismos de dominio específico ni informacionalmente
encapsulados, y el hecho de que haya mecanismos psicológicos que operan según el dominio de
problemas y lo hagan sólo con la información que es propia del módulo no implica que esta
información tenga que ser innata.

4

LA DEPENDENCIA CONCEPTUAL ENTRE MODULARIDAD E INNATISMO
SUSTANCIALES

Tal como hemos visto, si la estrategia es tomar las características que se consideran definitorias o
esenciales de los módulos como la especificidad de dominio y el encapsulamiento informativo, la
modularidad y el innatismo son tesis independientes. Lo que se olvida al hacer uso de esta estrategia es
la idea misma de lo que hace un módulo, esto es, si se atiende a la función de los módulos, la
modularidad sustancial parece requerir un innatismo sustancial. En lo que sigue, me ocuparé del
módulo central de ToM (i.e. el módulo de teoría de la mente). Tomaré este caso con la intención de
mostrar una tesis más general, esto es, que la concepción sustancial de la modularidad está
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intrínsecamente relacionada con el innatismo de cierta información que el módulo tiene que usar para
poder realizar su tarea3.
Muchos científicos cognitivos han tomado la noción sustancial de módulo y la han aplicado a
mecanismos centrales, esto es, mecanismos que toman como input representaciones conceptuales o
cuasi-conceptuales, que son el output de los mecanismos periféricos u otros centrales, y dan como output
representaciones conceptuales (Scholl y Leslie 1999; Cosmides y Tooby 2002; Sperber 2002; Pinker
2005). Algunos, como Leslie (1994, 2002, 2004) y Baron-Cohen (1995), la han utilizado para dar cuenta
de la capacidad para “interpretar, predecir y explicar la conducta de otros en términos de estados
mentales subyacentes” (Scholl y Leslie, 1999, p. 132). El objeto de estudio, para estos psicólogos del
desarrollo, son los mecanismos subyacentes de la ToM temprana y no el rango completo de los que
subyacen a la ToM madura, ni cómo estos son usados por procesos extra-ToM en individuos maduros.
Scholl y Leslie (1999) consideran que los mecanismos subyacentes de la ToM temprana podrían ser
un módulo cognitivo aunque la totalidad de ToM no parece ser modular. En todo caso, la pregunta
interesante es si una parte significativa de una capacidad tiene un origen modular, como parece ser
también el caso de la visión temprana. La idea, entonces, es que parece haber un sentido interesante en
que ciertos mecanismos de nuestra arquitectura que se ocupan de la atribución de estados mentales
tienen un origen modular. En palabras de Scholl y Leslie (1999, p. 131), ToM “surge de una parte de la
arquitectura cognitiva que es innata, encapsulada y específica de dominio, en resumen, un módulo”4.
ToM toma como inputs conductas observables e infiere estados mentales como creencias, deseos,
esto es, actitudes proposicionales (AP). Según Leslie, Friedman y German (2004), los mecanismos
inferenciales que subyacen al razonamiento en términos de creencias y deseos son ToMM (mecanismos
de ToM) y SP (procesador de selecciones). La función de ToMM es computar los contenidos de las AP
mientras que SP se ocupa de inhibir los contenidos no deseados. ToMM es un módulo postperceptivo,
específico de dominio y con su propia base de datos que incluye conceptos como CREENCIA y
DESEO, a diferencia de SP que es un mecanismo de propósito general no encapsulado. De manera que
me concentraré en ToMM, que es el mecanismo del cual se afirma que es un módulo.
Tal como mencioné al comienzo, los módulos son mecanismos que procesan información cognitiva.
Estos mecanismos son vistos, desde la teoría representacional/computacional de la mente, como
procesos computacionales que realizan transformaciones sobre representaciones mentales. Los sistemas
cognitivos instancian funciones cognitivas cuyos argumentos y valores están relacionados epistémicamente,
esto es, dado ciertos inputs, el output es racional (en el sentido de “convincente”) a la luz de aquellos
(Cummins 1983)5. Así, los sistemas cognitivos son mecanismos inferenciales que toman argumentos y
valores, y los relacionan como lo están las premisas con la conclusión6.
Las computaciones-inferencias de los módulos están diseñadas para realizar la función de asignar
tipos a casos (Fodor, 1986, pp. 72-73; Atran, 2001). Así como la función del mecanismo inferencial del
lenguaje consiste en asignar oraciones-tipo a oraciones-casos (Fodor, 1986, pp. 72-73), la función del
mecanismo inferencial de ToMM consiste en producir metarepresentaciones (por ejemplo, yo creo que
X cree que P) a partir de los estímulos postperceptivos que recibe. Para realizar esta tarea, ToMM
requiere tener el concepto CREENCIA. Mientras que para tener una creencia (en el ejemplo, “creo”)
no se requiere el concepto CREENCIA, porque se concibe el estado mental de AP como un modo de
Dado que la conexión es conceptual, con un caso es suficiente para ejemplificar esta relación. De todas formas, en Skidelsky
(2006a y b) muestro lo mismo para el caso del módulo del lenguaje.
4 Cabe recordar que tanto la especificidad de dominio como el encapsulamiento informativo no son propiedades de todo-nada.
(Fodor, 1990, p. 63; Scholl y Leslie, 1999).
5 Una secuencia es “convincente” (cogent) cuando cada parte lleva convincentemente a la siguiente, de manera que cada
consecuencia es la continuación natural e inevitable de su antecedente.
6 Los inputs y los outputs tienen una interpretación proposicional y, en ese sentido, el procesamiento de información puede verse
como transformaciones de instancias de oraciones. Que haya una interpretación de los inputs y los outputs en términos
proposicionales no implica ningún compromiso ontológico con símbolos en la cabeza.
3
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procesamiento, para tener una AP acerca de una AP se requiere tener el concepto CREENCIA (en el
ejemplo, “cree”)7. Esto es así porque el contenido de la metarepresentación (y, en general, de las AP) es
conceptual, de manera que se requiere poseer todos los conceptos que figuran en el contenido X cree que
P.
Lo dicho hasta aquí muestra que es necesario que el módulo tenga cierto tipo de información
específica de dominio anterior a la tarea misma de la atribución de AP porque si no fuera así, el módulo
no podría funcionar, esto es, no podría dar como output metarepresentaciones de AP. Según Leslie, para
producir metarepresentaciones, el módulo no sólo requiere como input representaciones
postperceptivas sino información de las propiedades de los estados mentales que no se manifiestan
perceptivamente. Las creencias, los deseos, y demás AP, no se perciben, el niño infiere los estados
mentales de los otros a partir de sus conductas. Dada la naturaleza extremadamente abstracta de los
estados mentales, Scholl y Leslie (1999) sostienen que la propuesta empirista no puede ser la solución al
problema de la adquisición de, al menos, conceptos como CREENCIA y DESEO. Los autores apelan
aquí a una forma del APE, pero, en realidad y tal como se verá enseguida, creo que habría que entender
la conexión entre la especificidad de dominio de la información y su innatismo por medio de un
argumento de la imposibilidad de la adquisición.
Así como se requiere el concepto innato de CREENCIA, se podría pensar que el niño debería tener,
de manera innata, todos los otros conceptos que participan de los contenidos conceptuales de las
metarepresentaciones. Leslie (2002) sugiere, sin desarrollar, que los otros conceptos abstractos (que no
son de AP) se construyen por “mecanismos generales de construcción de teoría”8. Pero si es posible
construir conceptos abstractos por medio de esos mecanismos, entonces no queda claro, tan sólo
apelando a un APE, por qué es necesario que los conceptos abstractos de AP sean innatos. De manera
que, entiendo que lo que estos autores quieren decir (o, al menos, lo que sería más consistente sostener)
es que si el niño no tuviera desde el comienzo del funcionamiento del módulo, al menos, los conceptos
innatos de DESEO y CREENCIA, ToMM no podría realizar sus inferencias, esto es, no podría dar sus
outputs-tipos que son metarepresentaciones de AP, y fallaría el mecanismo de adscripción de estados
mentales. ToMM aportaría, al menos, los conceptos abstractos innatos que se necesitan para realizar las
inferencias antes de que se pongan en uso los mecanismos generales de construcción de conceptos.
Lo que parece desprenderse, entonces, es un argumento conceptual, que apela a la estructura lógica
de la tarea de ToMM, que vincula la modularidad con un innatismo de conceptos y que podría
reconstruirse de esta forma: (i) las creencias poseen contenido conceptual, (ii) en el contenido
conceptual de las creencias de segundo orden tiene que figurar, al menos, el concepto CREENCIA, (iii)
el concepto CREENCIA no puede, por principio, ser aprendido, (iv) por ende, para adscribir creencias
de segundo orden se requiere poseer de manera innata, al menos, el concepto CREENCIA. La premisa
(i) es una pieza de análisis conceptual acerca de qué son las creencias. La premisa (ii) se sigue de (i), de la
verdad conceptual de que toda AP involucra conceptos. La premisa (iii) se sigue de un argumento
acerca de la imposibilidad de la adquisición: dado que para adscribir creencias, se requiere el concepto
CREENCIA, éste no puede adquirirse a la vez que se lo requiere para adscribir creencias. En este
sentido, considero que no es tanto el carácter abstracto del concepto CREENCIA lo que llevaría a
sostener que es innato, sino la cuestión de la imposibilidad de su adquisición.
Hay quienes no se conmueven con los argumentos que apelan a la estructura lógica de la tarea de
ToMM y creen que no es necesario un innatismo sustancial, sino que con uno deflacionario alcanzaría
para que ToMM funcionara y, con ello, se mostraría que la premisa (iii) es falsa. Así, en vez de que el
Según la teoría representacional/computacional de la mente, las AP son modos de procesamiento. Así, tener la creencia de
que el pasto es verde es tener un modo particular de procesar el contenido el pasto es verde.
8 Según Leslie (2002), un concepto es una entidad simbólica que tiene propiedades semánticas, no se compromete con la idea
fodoriana de que, además, tenga propiedades sintácticas (Leslie, 1994). Los conceptos abstractos son aquellos que no son
reducibles a propiedades sensoriales (Leslie, 2000).
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módulo tenga que tener el concepto CREENCIA para realizar sus computaciones, sólo haría falta que
tuviera algunas restricciones o sesgos para adquirir ese concepto. En principio, si esto fuera así, de todas
formas, la modularidad sustancial requeriría de alguna forma de innatismo de la información, en este
caso, el deflacionario. Esto último sería una conexión más débil que la que intento mostrar, pero
igualmente marcaría una vinculación conceptual que iría desde la modularidad sustancial de
mecanismos al innatismo de información.
Sin embargo, creo que hay razones para desechar el innatismo deflacionario como propuesta para
las capacidades cognitivas modulares, en favor de uno sustancial, de manera que seguiría en pie la
vinculación fuerte que va desde la modularidad sustancial al innatismo sustancial. En primer lugar, si se
intenta precisar qué son esas restricciones, predisposiciones, suposiciones, etc. parece ser que se deriva
finalmente en un innatismo sustancial. Y, en segundo lugar, aunque no quede claro cuál es la naturaleza
de esos sesgos, cuando se intentan explicar los fenómenos cognitivos modulares en esos términos (más
aprendizaje), no parece que sea posible ninguna explicación de fenómenos modulares como el lenguaje,
ToM, etc. y, por lo tanto, habría que acudir al innatismo sustancial.
Con respecto a lo primero, se puede entender que haya información “cableada” en el sistema
neurológico para que un cierto mecanismo compute sólo determinada información, de hecho es lo que
hacen los órganos sensoriales, pero ¿qué quiere decir que estamos predispuestos a, o “cableados” para,
interpretar a edad temprana que, por ejemplo, los sustantivos se aplican a objetos completos y no a
partes o que tenemos ciertos sesgos para interpretar patrones biológicos, por ejemplo, en términos
teleológicos? Si estos no se entienden como representaciones innatas y, por ende, como contenido innato,
la opción que queda es entenderlos en términos no-representacionales. Sin embargo, parece difícil
postular disposiciones cognitivas (no meramente biológicas), sumamente complejas como las que se
postulan, sin comprometerse con algún aspecto representacional.
De hecho, algunos defensores del innatismo deflacionario sostienen que los sesgos son
representaciones implícitas (Karmiloff-Smith, 1994) y, en ese sentido, es información, aunque no
representada explícitamente como la del innatismo sustancial. Sin embargo, es difícil entender que los
sesgos sean, en algún sentido, representaciones. Las representaciones implícitas o procedurales son
parte de los programas o conjuntos de algoritmos, tienen una forma condicional imperativa (por
ejemplo, si encuentra una secuencia fonológica #/c/ /a/ /s/ /a/#, póngale la etiqueta de la palabratipo “casa”). A diferencia de las representaciones explícitas que tienen una forma declarativa (por
ejemplo, “casa” es una palabra), las implícitas no hacen ninguna afirmación y, por lo tanto, no son
semánticamente evaluables y, por ende, no son representaciones (cf. Fodor, 1998; Samuels, 1998).
Pero con sólo instrucciones, y con esto pasamos a la segunda cuestión, no parece que pueda haber
ninguna explicación de los fenómenos cognitivos modulares como el lenguaje, ToM, etc. La pregunta
que surge inmediatamente es ¿cómo se pasa de, por ejemplo, sesgos atencionales hacia ciertos inputs,
como las propiedades acústicas de las emisiones, a las categorías sintácticas? o ¿cómo se pasa de, por
ejemplo, sesgos atencionales hacia ciertos inputs, como los estímulos visuales, auditivos y táctiles que
tienen movimiento auto-impulsado, y estímulos visuales con forma de ojos, al concepto CREENCIA?
Los innatistas deflacionarios sostienen que los sesgos más procesos de aprendizaje es todo lo que se
necesita para responder a estas preguntas.
Sin embargo, ya sea que se parta de una modularidad sustancial o una deflacionaria, no hay ninguna
teoría del aprendizaje disponible que sume a los sesgos una explicación plausible de cómo adquirimos el
lenguaje, cómo se desarrolla ToM, etc. Se podría argumentar que esta no es una evidencia de peso para
pensar que no se puedan desarrollar teorías; la ciencia tiene su propio ritmo. Sin embargo, lo que se
encuentra a la base de esta dificultad empírica es una imposibilidad conceptual. Al menos, si se parte de
la concepción sustancial de modularidad, no hay manera de que los sesgos funcionen, y esto por
razones que no son empíricas. La teoría de sesgos no puede dar cuenta de cómo empieza a funcionar el
módulo sustancial para que se generen esos conceptos, pues si el niño sólo tiene sesgos, sería una tarea
imposible que estos guíen la adquisición de esos conceptos mientras que el mecanismo modular ya está
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en marcha y, por ende, necesita utilizarlos. Para que los módulos sustanciales operen adecuadamente,
estos requieren un innatismo sustancial, esto es, requieren tener ciertos outputs-tipos desde el inicio
mismo de su funcionamiento, i.e. antes de cualquier proceso de aprendizaje.
Lo que he intentado mostrar en relación con el innatismo deflacionario es que o bien es un
innatismo representacional y, en ese caso, hay contenido explícito no aportado por el entorno, lo cual es
exactamente el punto clave que sostiene la concepción sustancial del innatismo, o bien es un innatismo
acerca de cierta información, incorporada en los mecanismos cognitivos, que permitiría construir
ciertos conceptos. En este último caso, habría no sólo razones empíricas para mostrar que las teorías de
sesgos no han podido explicar las capacidades cognitivas, sino razones más fuertes, conceptuales, que
están relacionadas con la imposibilidad de la adquisición, dirigidas, en este caso, a mecanismos
modulares sustanciales que poseen sesgos innatos. Quizá sea el caso de que partiendo de, o adhiriendo
a, mecanismos no-modulares o una modularidad deflacionaria o una noción de modularidad que no ha
sido puesta en juego aquí (una modularidad no de mecanismos, sino de cuerpos de conocimientos), sea
adecuado el innatismo deflacionario. Pero, si se parte de una modularidad sustancial, no parece haber
manera de que el innatismo deflacionario funcione, y esto es así por razones conceptuales; con lo cual,
sólo cabe la opción de un innatismo sustancial.

5

UNA CONSECUENCIA NO DESEADA DE LA DEPENDENCIA CONCEPTUAL

He intentado mostrar que la concepción sustancial de la modularidad está intrínsecamente
relacionada con un innatismo de cierta clase de información que los módulos requieren para realizar su
función. Parece haber razones conceptuales para esta relación, de manera que hay un sentido en que la
modularidad sustancial requiere del innatismo sustancial. Si esto es así, el hecho de que haya una
relación conceptual entre ambas hipótesis plantea la posibilidad de la existencia de una ruta a priori para
el conocimiento de hechos empíricos sustantivos acerca de nuestra arquitectura cognitiva. Es decir, si se
sabe, por razones empíricas, que una capacidad cognitiva en particular es modular (en el sentido
sustancial), entonces se sabe, sin investigación empírica ulterior, que ese módulo posee información
sustantiva innata. De manera que, si se puede hacer ciencia cognitiva desde el “sillón del filósofo”, esto
muestra que hay algo que no funciona en la noción sustancial de modularidad.
Si bien, en general, no me parece que haya ningún argumento contundente en contra de ciertos
análisis que van de lo conceptual a lo empírico cuya función es meramente heurística, me parece que
hay otros, como el caso que nos ocupa, que plantean restricciones conceptuales muy fuertes para la
arquitectura mental y que parecen excesivas para una cuestión decididamente empírica. El hecho de que
un mecanismo modular utilice información innata debería ser sólo un descubrimiento empírico,
contingente, acerca de cómo estamos diseñados cognitivamente. De manera que considero que habría
que revisar la concepción modular sustancial. Revisarla sería un caso en que se tiene que ir de lo
empírico a lo conceptual9.
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Locke, Boyle e a filosofia corpuscular
Luciana Zaterka *
Objetivamos analisar como alguns aspectos da filosofia lockiana, especialmente a do Ensaio, podem
ser muito enriquecidos e esclarecidos se tomarmos como ponto de partida seu diálogo com a nova
ciência experimental inglesa, notadamente com a metodologia proposta por Francis Bacon, com a
medicina clínica de Thomas Sydenham e com a química corpuscular de Robert Boyle. Assim, talvez,
possamos compreender melhor o chamado empirismo lockiano, ou melhor, sua filosofia experimental.
Na “Carta ao leitor” do Ensaio, John Locke afirma:
A comunidade de conhecimento de nossa época não se encontra sem um arquiteto, cujos notáveis
desenhos, para o avanço das ciências, deixarão monumentos permanentes para a admiração da
posteridade. Mas nem todos devem almejar ser um Boyle ou um Sydenham, e numa época em que são
produzidos mestres como o notável Huygens e o incomparável Newton, e outros da mesma estirpe,
consiste em suficiente ambição ser empregado como um trabalhador inferior, que limpa um pouco o
terreno e remove parte do entulho que está no caminho do conhecimento. (Locke, 1978, p. 5)

Poderíamos de imediato nos perguntar por que Locke inicia o Ensaio com uma afirmação tão
modesta, considerando a si mesmo um “trabalhador inferior”, que simplesmente limpa o terreno para
os grandes arquitetos, tais como Robert Boyle, Christian Huygens, Thomas Sydenham e Isaac Newton.
Ora, não nos impressionemos. O que Locke pretende é inovador e gigantesco. Encontramos no Ensaio
uma virada de perspectiva com relação à tradição: diferentemente de Boyle, ele não pretende construir
uma filosofia natural e sim se perguntar pela “condição de possibilidade” de tal construção. Para Locke,
tal objetivo só poderá ser atingido se passarmos necessariamente pela via das idéias (Livros I e II). Após
este percurso inicial, poderemos nos perguntar pela realidade das próprias coisas (Livros III e IV). Fica
claro, então, que a difícil questão que Locke tentará responder diz respeito à possibilidade ou
impossibilidade de uma relação necessária entre as nossas idéias e as próprias coisas.
Não iremos, por ora, nos deter na complexa teoria lockiana das idéias. No presente estudo
entenderemos por idéia um dado sensorial, uma imagem, uma representação, uma qualidade, um
atributo, um conceito, etc. (Michaud, 1991, p. 75). Neste sentido, a idéia lockiana corresponde ao
mesmo tempo ao “substrato” sensorial/corporal percebido pelos sentidos e à essência subjetiva capaz
de representar na mente o conhecimento de alguns aspectos desta realidade material. Contudo,
acreditamos que embora, para Locke, só possamos conhecer os corpos por meio das idéias, a realidade
não é simplesmente um “construto subjetivo”. Tentaremos mostrar que, no limite, para ele, é possível o
conhecimento de algumas propriedades dos corpos a partir dos efeitos produzidos por eles em nossos
sentidos. E aqui o diálogo com o projeto baconiano, especialmente com sua concepção de História
Natural, com a medicina clínica de Sydenham e com o empreendimento boyleano, notadamente com
sua hipótese corpuscular, é inegável.
Inicialmente, lembremos que Locke publica seu Ensaio sobre o entendimento humano (1690) em conexão
direta com a filosofia natural contemporânea. Vimos acima como ele elogia homens de ciência como
*
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Boyle, Sydenham, Huygens e Newton; além disso, ao longo do Ensaio, utiliza a distinção entre
qualidades primárias e secundárias da matéria, também usadas, por exemplo, por Galileu e por Boyle;
além é claro de admitir manifestamente a hipótese corpuscular desenvolvida pelo autor do Químico Cético
(1661). Poderíamos ainda salientar a veemente crítica que Locke dirige aos princípios inatos afirmados
por R. Descartes. De fato, sabemos que Locke participou das atividades científicas do círculo dos
virtuosos, inicialmente do Colégio Invisível e depois da Royal Society, da qual aliás tornou-se membro em
1668. Pôde assim conhecer e dialogar com eminentes filósofos naturais tais como Thomas Sydenham,
William Petty, Walter Charleton, Robert Hooke, John Wilkins, Thomas Spratt, Joseph Glanvill,
Christopher Wren e Isaac Newton. Lembremos ainda que Locke tinha em sua biblioteca pessoal 62
textos escritos por Boyle, 8 por Sydenham, 3 por Huygens e 2 por Newton. Além disso, ele foi de fato
um “peão” a serviço do laboratório de Boyle, ajudando o autor do Químico cético em dezenas de
experimentos. Por fim, salientemos que ele leu e comentou vários manuscritos de Boyle antes mesmo
de suas publicações (Alexander, 1985, p. 6). Esta postura de Locke frente à ciência de sua época,
especialmente a inglesa, talvez signifique que o autor do Ensaio tenha tratado mais de filosofia natural
ou de física do que afirmara inicialmente em sua obra: “Tenho, no que exatamente se seguiu, estado
comprometido com questões de física um pouco mais do que, talvez, havia pretendido” (Locke, 1979,
p. 140). Neste sentido, como herdeiro da tradição baconiana e boyleana, ele objetivava de alguma
maneira atingir o conhecimento dos corpos a partir dos efeitos produzidos por eles em nossos sentidos.
Desta maneira, é interessante discutirmos, num primeiro momento, sua importante concepção de
história natural, herdada principalmente de Bacon e de Sydenham. Para, num segundo momento,
analisarmos o diálogo do empreendimento lockiano com a hipótese corpuscular desenvolvida por
Boyle. Senão vejamos.
Thomas Sydenham, na “Dedicatória epistolar” da sua obra Medical observations concerning the history and
the cure of acute diseases, afirma:
Quanto mais observei os fatos desta ciência com olhos atentos e quanto mais os estudei com a diligência
devida e apropriada, mais aceitei a opinião que sustento até a presente hora, qual seja, que a arte da
medicina deveria ser aprendida corretamente somente a partir de sua prática e de seu exercício; e que, com
toda a probabilidade, estaria melhor qualificado para a descoberta das verdadeiras e genuínas indicações de
tratamento quem tratou os fenômenos naturais da doença mais diligentemente e com maior precisão
(Sydenham, 1979, pp. 3-4)1.

É patente neste trecho a ênfase que Sydenham fornece à arte médica no que diz respeito ao seu
aspecto “prático e de seu exercício”, ou se preferirmos, à história das doenças agudas e,
conseqüentemente, à cura. Ora, o modelo de história adotado por Sydenham para a medicina é o
mesmo da história natural de Francis Bacon, modelo aliás adotado também por vários dos cristãos
virtuosos da Royal Society, entre eles, seus amigos e interlocutores Robert Boyle e John Locke. Sabemos
que tal modelo, no que se refere à medicina, enfatiza a medicina clinica, prática e, portanto,
observacional e experimental, e não a pesquisa médica baseada sobre hipóteses a priori. Bacon estimulou
os médicos a estudarem a história natural dos fenômenos fazendo uma série de investigações
específicas, de forma que os fatos que fossem observados seriam acumulados e assim os levariam, no
limite, a formular alguma explicação geral sobre esses fenômenos (Dewhurst, 1963, p. 5). Quando
Boyle, por exemplo, em vários de seus textos observa, classifica e sistematiza os fenômenos químicos,
ele está inserido também na corrente baconiana, construindo uma história experimental da natureza:
“cultivei a química [...] não para multiplicar processos ou ganhar reputação com eles, mas para servir
para a fundação de uma história experimental da natureza e outras matérias úteis, na qual uma
1

No presente artigo, não temos pretensões de desenvolver os princípios da interessante e complexa arte médica de T.
Sydenham; salientaremos apenas alguns aspectos da sua medicina, em particular aspectos metodológicos, que acreditamos
ser importantes para a compreensão da filosofia natural de John Locke. Para os que se interessarem estritamente pela
medicina de Sydenham, cf. Dewhurst, 1966.
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sólida teoria pode ser construída no decorrer do tempo” (apud Boas Hall, 1965, p. 277; sem ênfase no
original). Assim, Boyle não pretende simplesmente investigar a natureza a partir de alguma antiga teoria
sobre a matéria já existente e amplamente difundida, no caso a Arcana Hermética, mas, na esteira de
Bacon, pretende fundar uma história experimental da natureza, ou seja, elaborar uma nova teoria que
seja construída a partir da própria experimentação, em que a química teria um papel chave.
No caso da medicina de T. Sydenham, parece-nos que o seu objetivo é muito semelhante, tanto é
assim que, ainda no Prefácio do seu Medical Observations, ele afirma que depois de refletir muito e de
fazer inúmeras observações chegou à conclusão que para a medicina avançar é preciso em primeiro
lugar: “Fazer uma história das doenças, ou seja, uma descrição que deverá ser gráfica e natural”
(Sydenham, 1979, p. 12). E no decorrer da obra o médico irá explicitar ainda que sua metodologia se
baseia em duas etapas que estão inter-relacionadas: a observação exata e, portanto, cuidadosa das
doenças; e o estabelecimento de um método de tratamento preciso e regular (Duchesneau, 1973, p. 9).
Ora, um conhecedor das obras de Lorde Verulâmio logo percebe a semelhança metodológica entre
ambos. Lembremos que Bacon, no plano geral de sua Instauratio magna (1620), aponta inicialmente a
História Natural e Experimental como a primeira etapa do método indutivo. A segunda etapa consiste
na organização e sistematização deste material coletado, as Tabulae et coordinationem instantiarum, que são
divididas em tábuas de presença, ausência e comparação. E, finalmente, utilizando o método de
exclusão, que elimina algumas correlações acidentais entre os fatos, podemos alcançar a inductio vera
(Zaterka, 2004, capítulo III). Neste sentido, percebemos que a proposta baconiana, pelo menos no seu
aspecto metodológico, só é possível se original e fundamentalmente construirmos uma história
experimental da natureza, ou seja, uma investigação exaustiva de todos os dados empíricos que se
possam observar, coletar e classificar. Isso significa que as três etapas do método estão interligadas e o
conhecimento é concebido, antes de tudo, como processo. Em outras palavras, como o progresso do
conhecimento não depende, em última instância, de ao final da investigação atingirmos o conhecimento
das formas – ou “estrutura interna” dos corpos –, ao conhecermos de que maneira são produzidos
alguns de seus efeitos, já podemos efetuar por meio deles algumas operações práticas. Neste sentido,
dialogando com toda uma corrente de artesãos, artífices e técnicos, Bacon atribui à produção dos
efeitos um critério epistemológico importante. É por isso que em sua proposta de restauração total dos
saberes a crítica às autoridades, a pesquisa cooperativa e o aspecto socialmente proveitoso do
conhecimento estão unidos, tendo como objetivo o domínio do homem sobre a natureza. E aqui o
método experimental – efetuado segundo regras – torna-se uma importante ferramenta, pois a natureza
das coisas se “revela mais rapidamente quando submetida ao tormento das artes do que em sua
liberdade natural” (Bacon, 1963, pp. 29 e 141) 2. Deste modo, alteramos o curso comum da natureza,
fazendo-a revelar-se. Assim, todos os dados coletados pelos diversos pensadores, artesãos, artífices e
virtuosos da Royal Society têm seu lugar garantido neste empreendimento filosófico (Zaterka, 2005). Esse
é o modelo adotado por homens de ciência como Sydenham e Boyle, dentre tantos outros, e que, como
veremos, malgrado alguns comentadores, influenciou a filosofia de John Locke.
Sabemos que Locke elogia o método experimental, inclusive como um forte aliado contra o
inatismo, ao longo de todo o Ensaio. Contudo, o filósofo esclarece sua posição manifestamente no
2

Françoise Duchesneau distancia o empreendimento de Sydenham do de Bacon, afirmando que o último teria, no limite, uma
preocupação mais epistemológica e “metafísica”, enquanto Sydenham teria um interesse somente prático. Neste sentido,
Bacon teria como objetivo fundar uma técnica científica que só poderia ser atingida pela experimentação e pela observação
dos mecanismos mais secretos da natureza, daí a necessidade de atormentá-la; Sydenham, ao contrário, seria absolutamente
cético com relação a qualquer processo “anatômico” (cf. Duchesneau, 1973, pp. 88-89). Como afirmamos no texto acima,
temos uma posição bastante diferente com relação à filosofia de Bacon (e de Boyle); acreditamos, acima de tudo, que o
progresso do conhecimento não depende, no limite, de atingirmos o conhecimento das formas, ou da “estrutura interna”
dos corpos, mas que conhecendo de que maneira são produzidos alguns de seus efeitos, já podemos efetuar por meio deles
algumas operações práticas. E a ênfase baconiana estaria, de fato, no processo e não em alcançar alguma essência ou forma
inteligível. Cf. ainda nota 3.
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Livro IV, capítulo 12, intitulado “O desenvolvimento de nosso conhecimento”. Inicialmente, no
parágrafo 10, ele afirma:

Esta maneira de adquirir e de desenvolver nosso conhecimento acerca das substâncias, quer dizer, somente
por meio da experiência e da história [...] Penso que podemos alcançar um conhecimento geral muito
escasso acerca das espécies dos corpos e de suas diversas propriedades. Podemos, de fato, ter
experiências e observações históricas de onde é possível tirar vantagens para o bem-estar e a saúde, e
aumentamos assim nosso estoque de conveniências para a vida; mas, para além disso, temo que nossos
talentos não alcancem, e que nossas faculdades, segundo penso, não podem avançar (Locke, 1979, p. 645;
sem ênfase no original).

É interessante observar neste texto vários aspectos da proposta baconiana do saber: a presença das
experiências e das observações históricas, ou seja, da história natural como parte integrante do
empreendimento epistemológico lockiano, a ênfase na questão do proveito prático e social do
conhecimento, tão enfatizada pelos virtuosos da Royal Society e, por fim, uma questão que nos parece
fundamental, qual seja, a impossibilidade de alcançarmos conhecimentos gerais acerca das espécies dos
corpos.
Estes assuntos serão retomados no parágrafo 12 do mesmo capítulo:
No estudo da natureza temos que nos precaver de hipóteses e de princípios errôneos [...]. No
conhecimento dos corpos, devemos nos conformar a juntar o que se pode a partir de experimentos
particulares, uma vez que não podemos a partir da descoberta de suas essências reais apreender de um só
golpe coleções inteiras, e em conjunto compreender a natureza e as propriedades de toda uma espécie.
Onde nossa investigação se atém à co-existência, ou à repugnância para co-existir, o que não podemos
descobrir por mera contemplação de nossas idéias, ali tem que ser a experiência, a observação e a história
natural, as quais por meio de nossos sentidos e por meio de varejo, nos ofereçam alguma penetração nas
substâncias corpóreas. O conhecimento dos corpos, devemos adquiri-lo por meio de nossos sentidos,
empregando-os cautelosamente na tarefa de observar as qualidades dos corpos e suas operações recíprocas
(Locke, 1979, p. 647).

Ora, chegamos num ponto fundamental. Frente à impossibilidade de atingirmos a essência real dos
corpos e, portanto de alcançarmos conhecimentos gerais por meio apriorísticos, devemos utilizar a
história natural como uma das etapas privilegiadas do método; e, então, por fim, poderemos “penetrar”
no conhecimento dos corpos somente pela observação das suas qualidades e operações. É interessante
constatarmos que foi por meio da medicina, e portanto por meio da metodologia de Sydenham, que
Locke tenha chegado a estas conclusões, tão fundamentais para a elaboração do Ensaio sobre o
entendimento humano. Sabemos que Locke deixou milhares de páginas manuscritas sobre medicina e que
colaborou com Sydenham em vários ensaios publicados. Dentre estes, talvez um dos mais importantes
seja o De arte medica (1669), obra que, em boa parte, foi redigida pelo próprio Locke. Desde as primeiras
colaborações entre Sydenham e Locke percebemos um ponto de vista comum, qual seja, um propósito
claro de demonstrar que a experiência clínica é operativamente mais útil ao praticante da medicina do
que o conhecimento das ciências básicas (Dewhurst, 1963, p. 38), entenda-se, o conhecimento
dogmático e puramente a priori das ciências. A proximidade entre ambos pode, por exemplo, ser
percebida também pelo seguinte elogio de Sydenham:
Vós sabeis também quanto um amigo íntimo e comum, e que examinou exaustivamente e de perto a
pergunta, concorda comigo sobre o método de que estou falando; um homem que, na agudez do seu
intelecto, na firmeza de seu julgamento, na simplicidade (e por simplicidade quero dizer excelência) das
suas maneiras, tem, entre a presente geração, poucos iguais e nenhum superior. Este elogio eu
confiantemente atribuo ao nome de John Locke (Sydenham, apud Dewhurst, 1963, p. 41).

Essa concordância quanto ao método levou ambos a acreditarem que o conhecimento da anatomia,
embora essencial para um cirurgião, tem somente um valor limitado nas mãos de um médico que tem
como objetivo primeiro o diagnóstico; neste caso, a experiência clinica mostra que a história natural da
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doença é mais importante que a anatomia3; em outras palavras, a descrição dos sintomas é mais útil do
que o estudo da estrutura anatômica do corpo. Ora, esta metodologia será claramente refletida no
Ensaio quando, por exemplo, em diversas passagens, Locke dirá que a essência real dos corpos ou sua
“estrutura interna” é inatingível, e que somente podemos nos aproximar dela por meio de seus efeitos
ou pela sua história. Mas Locke não se detém neste ponto; além de afirmar a importância da história
natural, ele lança mão da importante hipótese corpuscular da matéria, desenvolvida pelo seu amigo R.
Boyle.
Lembremos que Boyle, na Origem das formas e qualidades (1666), hierarquiza a matéria em três níveis
distintos: a) os minima naturalia, ou as partículas mais simples encontradas na natureza; b) os agregados
ou corpúsculos de segunda ordem, formados pela extrema adesão das partículas mais simples; e c) os
corpos do mundo manifesto aos sentidos humanos. No momento nos interessa analisar como Boyle
concebe especificamente os corpúsculos. Ora, segundo nosso químico, eles são difíceis de serem
rompidos ou quebrados e, por isso, são os responsáveis pelas propriedades químicas da matéria, pois
são estes agregados corpusculares os responsáveis pela estimulação dos nossos sentidos, e isso ocorre
porque eles possuem a propriedade da textura: “Quando muitos corpúsculos se reúnem como para
constituir qualquer corpo distinto [...] então, a partir dos seus outros acidentes (ou modos) [...], lá
emerge uma certa disposição ou arranjo das partes no todo, que podemos chamar a sua textura” (Boyle,
1772, vol. III, p. 30; Boyle, 1999, vol. 5, p. 326). A textura é uma propriedade dos agregados das
partículas. Além disso, embora a textura derive da forma, tamanho, movimento e posição das partículas
(as chamadas propriedades católicas da matéria), as propriedades dos corpúsculos podem ser
completamente diferentes das propriedades dos seus constituintes mínimos. Desta maneira, embora a
textura não seja constitutiva das partículas mínimas, ela é essencial para a própria noção de corpúsculo,
pois para esse existir deve necessariamente possuir uma determinada textura, um arranjo das partes que
constituem um todo. Para Boyle, são estes agregados corpusculares os responsáveis pela estimulação
dos nossos sentidos.
De fato, um “átomo” não causaria em nós cheiro, cor, sabor, etc., afinal são as texturas dos
corpúsculos as responsáveis pelas diferentes naturezas e propriedades da matéria. Como Boyle está
preocupado com os efeitos manifestos dos corpos, ele terá que focalizar necessariamente estes
corpúsculos, pois a pesquisa experimental revelou que eles têm uma existência independente e
permanente. Se assim for, então, segundo Boyle, para podermos elaborar uma classificação das
substâncias químicas e entendermos seus modos de operação e até mesmo seus efeitos, temos que nos
voltar para esses corpúsculos e não para as partículas diminutas constituintes da matéria, os minima
naturalia. A nosso ver tal proposta corpuscular foi fundamental para Locke poder elaborar sua
construção epistemológica acerca das qualidades primárias e secundárias da matéria. Assim,
concordamos inteiramente com a posição de John Yolton:
Trabalhando em proximidade com a ciência e com os cientistas, Locke sabia que era possível uma ciência
da natureza. A sua preocupação estava em caracterizar esta ciência [...]. O recurso à observação e à

3

Aproximando a filosofia de Locke do empirismo de Sydenham, afirma Duchesneau: “Para a necessidade de agir diretamente
sobre os sintomas da doença [...] se opunha à tendência meramente analítica da Anatomia. É na ordem dos fenômenos reais
que o médico tem que instituir seu conhecimento e seu método terapêutico; e o que é real, nesta perspectiva, são os
sintomas imediatamente perceptíveis. Em contrapartida, o modo de análise do anatomista é não mais o real que parece a ela
objeto de conhecimento, mas certas representações ‘artificiais’ que a mente constrói para si mesma pela via da complicação
e divisão dos dados sensíveis imediatos [...] a análise destrói a especificidade do objeto natural [...] e tudo que concerne à
natureza das causas primeiras dos fenômenos permanece estranho ao domínio do entendimento” (Duchesneau, 1973, pp.
89-90). Acreditamos que este é o pano de fundo da chamada filosofia experimental inglesa que compreende os trabalhos de
Bacon, Boyle, Sydenham e Locke; claro que com suas devidas diferenças e especificidades. No caso de Bacon, a noção de
forma, entendida como essência ou causa, ainda permanece com um estatuto ontológico, embora não com a força imposta
por alguns comentadores; no caso de Boyle, ainda podemos falar em substância, embora também a ênfase, a nosso ver, esteja
nos seus efeitos perceptíveis; e, no caso de Locke, como veremos a seguir, a própria noção de substância se torna “um não
sei que incognoscível”.
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experimentação era forte, a prescrição baconiana era popular, especialmente quando o inatismo era a única
alternativa. Para Locke, o recurso à hipótese corpuscular não era só devido à eminência e a seu respeito
por Boyle, mas forneceu a ele um conteúdo mais significativo para o conceito de corpo do que a tradição
filosófica oferecia. Há uma necessidade conceitual sobre o nosso conceito de corpo que é mais
significativamente preenchida por ‘partículas insensíveis’ do que por ‘substratum’ (Yolton, 1969, p. 183).

A proposta lockiana acerca das qualidades primárias e secundárias da matéria aparece explicitamente
no Capítulo 8 do Livro II do Ensaio. Nos parágrafos 8 e 9, o filósofo define o que entende por
qualidades primárias:
Aquelas absolutamente inseparáveis do corpo, quaisquer que sejam o estado, as alterações, as mudanças, a
força exercida sobre ele, e que os sentidos encontram constantemente em toda partícula de matéria que
tenha volume suficiente para ser percebida (Locke, 1979, p. 134).

Desta maneira, as qualidades primárias possuem uma existência no sentido ontológico e, portanto,
“suas formas existem realmente nos próprios corpos” (Locke, 1979, p. 137). Assim, Locke acredita que
as qualidades primárias são inseparáveis do corpo e independentes do estado de tal corpo; que elas
permanecem inalteráveis mesmo sofrendo determinadas mudanças; que são percebidas pelos nossos
sentidos em toda partícula de matéria que tenha grandeza suficiente para ser percebida. A pergunta que
necessariamente surge é se qualquer partícula, mesmo a mais diminuta, possui tais qualidades e, neste
ponto, Locke é taxativo:
[...] pegue um grão de trigo, divida-o em duas partes; cada parte tem ainda solidez, extensão, figura e
mobilidade; divida-o de novo, e ele conservará ainda as mesmas qualidades; continue a divisão até as partes
se tornarem insensíveis, elas ainda reterão todas as qualidades (Locke, 1979, p. 135).

Neste texto, Locke finalmente nomeia algumas das qualidades primárias: extensão, figura,
mobilidade e solidez. Contudo, no parágrafo 10, ele acrescenta mais duas: volume e textura. O que nos
chama atenção é que o filósofo inclui entre as qualidades primárias da matéria precisamente solidez e
textura. Sabemos que a tradição cartesiana, galilaica e hobbesiana só incluem entre as qualidades
primárias da matéria as propriedades geométricas; no limite, aquelas que podemos reduzir às afecções
de natureza mecânicas. Estamos cientes ainda de que tal delimitação é importante para circunscrever o
domínio da nova física, distinguindo-o do domínio da química. Boyle, por outro lado, como vimos
acima, introduz a textura como uma importante propriedade, afinal ele pretendia, diferentemente de
Descartes, Espinosa, Galileu e Hobbes, constituir e operar um novo paradigma químico. Contudo,
lembremos que, para Boyle, a textura é uma propriedade dos corpúsculos e não das partículas mínimas
encontradas na natureza. Acontece algo semelhante com relação à solidez (Locke, 1979, pp. 122-127),
embora aqui tanto uma partícula como um corpúsculo possa ser sólido. Em outras palavras, parece-nos
que a distinção rígida entre os domínios do geométrico e do sensível não se aplica à teoria lockiana das
qualidades; solidez e textura não são exatamente propriedades geométricas da matéria.
Por outro lado, Locke afirma com relação às chamadas qualidades secundárias ou sensíveis da
matéria: “estas nada são nos próprios objetos senão poderes [powers] para produzir várias sensações em
nós por meio de suas qualidades primárias [...] como cores, sons, gostos, etc.” (Locke, 1979, p. 135).
Por fim, o autor do Ensaio ainda fala de um terceiro tipo de qualidade que se refere aos corpúsculos e
que, assim como as qualidades segundas, é um poder que encontramos nos corpos: “A luz e o calor do
sol, o poder de derreter a cera [...]. Todos são igualmente poderes no sol” (Locke, 1979, p. 141).
Poderíamos nos perguntar sobre o estatuto de tais qualidades: elas estão, de fato, nos próprios objetos
ou são meros poderes?
É verdade que Locke afirma que “da substância não temos idéia do que ela é, mas apenas uma idéia
obscura e confusa do que ela faz” (Locke, 1979, p. 175). Em outras palavras, não temos como saber o
que na substância em geral fornece como que um suporte único para todas as qualidades, ou, se
preferirmos, podemos dizer que Locke de uma certa maneira “rebaixa” ou “retira” a noção de
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substância do registro ontológico, ou seja, o nosso conhecimento da substância está limitado às
qualidades que nela poderemos descobrir: “Nossas faculdades não são aptas para penetrar na estrutura
[Fabrick] interna e na essência real dos corpos” (Locke, 1979, p. 646). Assim, por um lado, a substância
em geral “é um não sei que” (Locke, 1979, p. 295) incognoscível, mas, por outro, como vimos, ele
afirma a existência real das qualidades, inclusive considerando como uma qualidade primária a textura.
E não poderia ser diferente, como herdeiro da nova ciência experimental, ele está preocupado não com
a causa da estrutura material ou da substância em geral, mas com os efeitos manifestos das substâncias
particulares. A ciência que opera aqui é experimental e, portanto, a posteriori, ou seja, vai dos efeitos às
causas realmente existentes (Zaterka, 2005, capítulo 5). Em suma, como Bacon e Boyle, Locke está
preocupado com as propriedades dos corpos. Isto não significa que ele negue a existência de essências
reais nos objetos, mas estas não podem de modo algum ser conhecidas por nós. Tanto é assim que, no
importante parágrafo 15, capítulo 3, do Livro III do Ensaio, ele escreve:
Essência pode tomar-se pelo ser verdadeiro de uma coisa, em virtude da qual ela é o que é. E assim, a
constituição real interna das coisas, mas que é geralmente desconhecida (no caso das substâncias) e de que
dependem as suas qualidades que podem ser descobertas, pode ser chamada a sua essência (Locke, 1979,
p. 417).

Fica claro então que Locke afirma existir realmente nos corpos uma constituição interna, formada
por partículas e agregados de partículas, que ele denomina “essência real”. Neste sentido, a noção
lockiana não diz respeito, como o nome poderia sugerir, ao conceito da tradição, que se refere a
espécies naturais fixas e determinadas, mas, sim à estrutura corpuscular da matéria: “Pela figura,
tamanho, textura e movimento destes pequenos e insensíveis corpúsculos, todos os fenômenos dos
corpos podem ser explicados” (apud Chappell, 1998, p. 243).
No Livro III do Ensaio, o autor distingue entre a essência real e a essência nominal das coisas. A
primeira define o que a coisa é, sua real constituição interna. Já a essência nominal é uma definição
artificial ou um construto lingüístico que utilizamos para agrupar coisas que, para nós, se assemelham
entre si, “a suposição de que as espécies se distinguem por suas essências reais é vã” (Locke, 1979, p.
418). De fato, no capítulo intitulado “Dos termos gerais”, o filósofo explicita que quando observamos
os fenômenos e as qualidades sensíveis comuns a vários corpos somos nós que formamos as chamadas
idéias abstratas. Ora, a pergunta que daí necessariamente surge é: em face do aparente “ceticismo
lockiano” é possível classificarmos os fenômenos da natureza com base na essência real?
O que nos importa nesta fundamental discussão é que, para Locke, “todas as coisas naturais têm
uma constituição real, mas desconhecida, de suas partes insensíveis, da qual fluem essas qualidades
sensíveis que nos servem para distinguir umas das outras” (Locke, 1979, p. 418). É por isso, talvez, que
devemos utilizar os “ganhos” ou “conquistas” teóricas e práticas da nova ciência experimental, pois o
máximo que podemos alcançar em nosso saber é uma coleção de idéias de origem sensível. Como não
temos um acesso direto à constituição interna dos corpos, temos então que nos voltar necessariamente
para seus efeitos, se quisermos, para as idéias de origem sensível que conseguimos observar. Neste
ponto entra em cena a importante distinção lockiana entre as qualidades primárias e as secundárias:
Quanto mais qualidades conhecemos, mais conhecemos uma substância. As qualidades primeiras
observáveis nos remetem ao que é objetivo sem nos dar acesso à constituição interna das pequenas partes.
As qualidades segundas nos permitem distinguir as substâncias umas das outras. Principalmente os poderes
ativos e passivos formam a maior parte da nossa idéia das substâncias: eles se manifestam através das
inúmeras modificações sensíveis que as substâncias causam ou sofrem e através das experiências que
fazemos com elas (Michaud, 1991, p. 99).

Assim, Locke busca menos o conhecimento das essências reais e se volta para seus efeitos ou, se
preferirmos, para o método histórico comum, defendido pela filosofia experimental.
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Da nossa perspectiva é importante ainda recordar o que Locke afirma no capítulo 6 do Livro III do
Ensaio: “[...] mas a essência real é a constituição das partes insensíveis deste corpo, da qual dependem essas

qualidades e todas as demais propriedades do ouro” (Locke, 1979, p. 439), e mais adiante: “Por esta essência real
entendo a constituição real de qualquer coisa que é o fundamento de todas as propriedades que estão combinadas
na essência nominal e que, se adverte, coexistem constantemente com ela (ibid., p. 442).

Desta maneira, parece que o filósofo finalmente afirma algum tipo de relação positiva entre a essência
nominal e a essência real. É por isso que podemos nos voltar para a observação e a experiência e, assim,
utilizar proveitosamente os experimentos feitos pelos virtuosos da Royal Society, pois assim poderemos
nos aproximar da essência real dos corpos pelo método a posteriori. Lembremos por fim que “a maioria
dos exemplos dados, por Locke, de essências é tirada da química, o objeto de estudo da obra de Robert
Boyle, com a qual Locke estava tão familiarizado” (Yolton, 1996, p. 102). Por exemplo, o que significa
– pergunta Locke − a nossa idéia de ouro? Um conjunto de qualidades que descobrimos, por
experiência e observação, que sempre acompanham o objeto ouro: maleável, solúvel em certas
soluções, amarelo, etc. Ora, o instrumental teórico para tal afirmação, a nosso ver, abarca uma
determinada concepção corpuscular da matéria, com sua distinção entre qualidades primárias e
secundárias. Além disso, e talvez seja mais importante, é o fato de que para Locke, assim como para
Boyle, “a certos efeitos correspondem qualidades reais, a outros efeitos poderes que, por sua vez,
dependem de qualidades reais que não conhecemos. As noções de qualidades segundas e de poderes
traduzem a preocupação de tratar certas qualidades aparentes sem levantar hipóteses sobre suas causas”
(Michaud, 1991, p. 84). Ou, se preferirmos, para estabelecermos o retrato fiel da natureza temos que
procurar as causas próximas dos seus sintomas ou efeitos, e não as causas remotas que dependem
intrinsecamente das essências ou formas, que para nós serão sempre desconhecidas.
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As razões de Cristoforo Borri: matemática, astronomia e inovação
cosmológica em Portugal (1626-1632)
Luís Miguel Carolino *

1

INTRODUÇÃO

Cristoforo Borri (Borrus, Borro ou Bruno) tem sido reconhecido pela historiografia da ciência
produzida em contexto lusitano como o autor que mais se destacou na renovação do debate
cosmológico em Portugal durante o século XVII. A este jesuíta de proveniência lombarda se deveriam a
difusão das observações de Galileu, a discussão do sistema copernicano e a opção pelo modelo geoheliocêntrico de Tycho Brahe, bem como a divulgação, entre os astrónomos e filósofos portugueses, de
um conjunto de outras teorias, como a teoria da fluidez e da corruptibilidade celeste e a localização
celeste dos cometas. Joaquim de Carvalho fundou esta perspectiva no seu seminal artigo Galileu e a
cultura portuguesa sua contemporânea, publicado originalmente em 1944, ao afirmar que “foi por intermédio
da obra de Cristóvão Bruno que se divulgaram, entre nós, as sensacionais descobertas astronómicas que
Galileu anunciou em 1610 no Sidereus nuncius” (Carvalho [1944] s.d., p. 10). Precisando o sentido desta
afirmação, esclareceu este autor:
Após as 9 páginas [da Collecta Astronomica] consagradas à descrição pormenorizada do telescópio – que
cremos ser a primeira feita em Portugal – encontram-se sucessivamente as seguintes revelações anunciadas
no Sidereus Nuncius – a existência de Montanhas na Lua, de Manchas no Sol, de fases nos planetas Vénus
e Mercúrio, de Satélites em Júpiter, do aparecimento e desaparecimento de «estrelas» aos lados de Saturno
(fenómeno cuja explicação estava reservada a Huyghens) e, finalmente, a referência incidental à explicação
da Via Láctea como aglomerado de estrelas. (Carvalho [1944] s.d., p. 12)

Poucos anos mais tarde, António Banha de Andrade, era peremptório na afirmação da influência de
Borri entre os principais filósofos portugueses: “Temos que confessar que é ao volume do jesuíta
italiano que a reforma se deve. Dele se servem, fundamentalmente Teles, Soares e Cordeiro” (Andrade,
1945, p. 371).
Esta tese tem sido defendida pela maioria dos historiadores que, com ênfase diferente, têm analisado
a história da astronomia e da cosmologia em Portugal e no mundo de língua portuguesa (cfr.
Albuquerque, [1965], 1973, p. 140, Carvalho, [1973] 1997, p. 254, Cunha, 1984, p. 185], Lourenço,
1998, Randles, 1999, 174). Na verdade, a análise das obras de filosofia natural e astronomia publicadas
pelos principais autores portugueses da segunda metade do século XVII confirma esta tese. A
influência exercida por Cristoforo Borri entre os autores portugueses é constatável de facto, como
veremos, na obra de Baltazar Teles, Francisco Soares Lusitano, António Pais Ferraz ou Manuel Gomes
Lourosa, entre outros.
Contudo, esta linha interpretativa do desenvolvimento do debate científico em Portugal tem sido
incapaz, pela própria noção da existência de um autor-percursor em se que fundamenta, de captar a
complexidade do debate científico na segunda metade do século XVII. Não se pretende aqui discutir se
*
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os autores portugueses acompanhavam ou não a pauta das discussões que caracterizaram a emergência
da ciência moderna, mas tão-só chamar a atenção para a lacuna historiográfica que resulta da
assumpção desta perspectiva metodológica. De facto, a perspectiva que tem consistido em enfatizar o
papel do autor-percursor na difusão de novas teorias científicas no espaço de influência cultural
portuguesa (até finais do século XVIII) tem resultado numa narrativa que privilegia um modelo
difusionista e linear na história da ciência. Consequentemente, tal abordagem ignora alguns aspectos
intrínsecos à discussão científica desenvolvida no contexto lusófono. Por exemplo, no plano da
cosmologia, leituras explicativas em termos que se reduzem à identificação de protagonistas na difusão
de teorias do sistema de mundo de Copérnico ou Tycho Brahe, acabam por omitir debates intensos que
ocorriam em Portugal, com características próprias, sobre os princípios da dinâmica celeste, a natureza
da matéria celeste, as características do Céu Empíreo ou, ainda, sobre o recurso no âmbito cosmológico
a argumentos provenientes das ciências matemáticas.
Nesta apresentação ir-se-á tomar como estudo de caso o jesuíta italiano Cristoforo Borri (15831632) e demonstrar a importância das reflexões epistemológicas de Borri no que se refere às práticas
astronómicas e ao debate cosmológico por ele desenvolvido. Irei argumentar que a importância de
Borri na renovação do debate cosmológico em Portugal se deveu não a uma suposta precedência de
defesa das teses de Tycho Brahe e de outras como a divisão tripartida dos céus ou mesmo na
apresentação e discussão do modelo copernicano, mas antes, que tal carácter inovador radicou na sua
reflexão sobre os fundamentos epistemológicos da ciência. Em particular, procurarei demonstrar que
houve uma relação estreita entre a defesa borriana de novas teses na área da astronomia/cosmologia, a
sua aceitação entre os filósofos naturais portugueses e a promoção do estatuto da matemática, que o
autor italiano desenvolveu no contexto da epistemologia do Aristotelismo tardio. Ao fazê-lo, procuro,
ainda, chamar a atenção para a importância da história da filosofia da ciência para um entendimento
mais global da própria história da ciência.

2

CRISTOFORO BORRI: BREVE BIOGRAFIA

Cristoforo Borri nasceu em Milão em 1583, tendo entrado na Companhia de Jesus em 16011. Na
véspera das famosas observações astronómicas de Galileu em torno de 1610, Borri era provavelmente
um estudante de formação avançada em Teologia no Colégio de Brera (Milão). Nos anos que se
seguiram ensinou matemática e filosofia no Colégio de Mondovì e, depois, no Colégio de Brera.
Durante o seu magistério em Milão, Borri foi um dos primeiros jesuítas a defender publicamente teses
cosmológicas como o sistema planetário de Brahe e a teoria da fluidez celeste (cfr. Lerner, 1995, pp.
157-63, Lattis, 1994, pp. 208-213). Nessa época, realizou também observações astronómicas da
superfície da Lua, dos satélites de Júpiter, dos anéis de Saturno e das fases de Vénus, demonstrando
conhecer, também, as observações levadas a cabo por Galileu e Kepler.
Aparentemente por ter ensinado a teoria da fluidez e da tripartição dos céus, Borri foi afastado do
ensino. Como refere em carta-memorial, dirigida ao Geral da Companhia de Jesus, por volta de 1630:
Vossa Paternidade bem se recordará que há uns vinte anos atrás, lendo eu matemática em Milão, ensinei a
opinião dos três céus com a sua fluidez e corruptibilidade, teses que tinha já ensinado em Mondovì havia
três anos, e que o Padre Claudio [Aquaviva], por insistência dos padres idosos da nossa Província [de
Milão], me mandou afastar da leitura para não ser acusado de defensor de novas teorias, das quais, à época,
nos acusava em particular o Papa, em resultado de certas opiniões novas que a Companhia tinha defendido
em matéria teológica.2 Tudo suportei com a devida paciência e humildade. Apenas disse que o tempo
mostraria quão certo eu estava nesse assunto e que, em breve, seria tal doutrina universalmente aceite e

1
2
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seguida tanto pelos matemáticos nas suas novas observações, como pelos filósofos para afastarem a
imensa superfluidade de entes não necessários, como, também pelos teólogos na exegese sobre a
concórdia entre a Sagrada Escritura e os Santos Padres. Tudo sucedeu exactamente como eu disse, pois
dali a pouco, antes que eu partisse para as Índias, já os vizinhos da Província [jesuítica] de Milão
mostraram concordar largamente [com essa posição], como sejam os casos do Padre Giuseppe Biancani, à
época leitor de matemática em Parma, e o Padre Raviccia, leitor de filosofia no mesmo colégio de Parma.
(Borri, apud Santos, 1951, p. 143)

De facto, as coisas aconteceram grosso modo como Borri as narrara. Em 1615, o jesuíta italiano
Giuseppe Biancani publica Aristotelis loca mathematica (Bolonha, 1615), onde defende a natureza celestes
dos cometas e, consequentemente, a teoria da fluidez da região celeste. Nesse ano, Borri segue como
missionário para o Extremo-Oriente, onde ficou até 1624, desenvolvendo a sua actividade de padre
jesuíta na Conchichina, actual Laos e Vietnam. No Oriente, Borri continuou as actividades de ensino
cosmológico e de observação astronómica. Assim, uma vez chegado a Macau, Borri foi surpreendido
pelo Padre Francisco Vieira, Visitador de Macau, que lhe ordenou que compusesse um tratado
cosmológico que levasse os padres jesuítas a abandonarem a antiga teoria da existência de onze orbes
rígidos, pois tal teoria, sendo totalmente estranha às ideias científicas dos orientais, estava a dificultar a
missionação jesuíta na China. No Extremo-Oriente, Borri observou, ainda, vários eclipses e os cometas
de 1618, de que deixou registo na Collecta astronomica ex doctrina (Lisboa, 1631).
De regresso à Europa, Borri foi professor de matemática no Colégio das Artes da Universidade de
Coimbra entre 1626 e 1627 e, posteriormente na “Aula da Esfera” do Colégio de Santo Antão de 1627
a 1630. A “Aula da Esfera” era, à época, o principal centro de formação matemática em Portugal (cfr.
Albuquerque, 1972, Baldini, 2000, Leitão, 2003). Poucos meses mais tarde, Borri partiu para Madrid a
fim de mostrar a D. Filipe IV o método que inventara para determinar a longitude em alto mar.
Posteriormente, por razões desconhecidas, o padre Borri partiu para Roma e abandonou a Companhia
de Jesus. Borri morreu, em 1632, em Roma.

3

BORRI SEGUNDO A HISTORIOGRAFIA

Cristoforo Borri tem sido tomado pela historiografia da ciência “portuguesa” como um exemplo
paradigmático de autor-percursor das novidades científicas em Portugal. Como vimos, a ele se teria
devido a primazia na difusão de novas teorias cosmológicas e na discussão de teses “revolucionárias”
como as propostas por Copérnico. Neste sentido, Borri tem sido escolhido como o principal
protagonista de um movimento caracterizado frequentemente como reforma da cosmologia em Portugal.
Esta perspectiva “reformista” foi defendida, sobretudo, a partir de um artigo de Banha de Andrade, um
dos maiores conhecedores da cultura científica portuguesa de Seiscentos, sugestivamente intitulado
Antes de Vernei nascer… o P. Cristóvão Borri lança, nas escolas, a primeira grande reforma científica (Brotéria, 1945).
Contudo, estudos recentes baseados em apostilas provenientes do referido Colégio de Santo Antão
demonstraram que essas novidades cosmológicas e outras como as célebres observações astronómicas
de Galileu eram conhecidas em Portugal muito antes da presença de Borri em terras lusitanas (cfr.
Baldini, 2000). De fato, estas foram expostas entre os matemáticos jesuítas, em Portugal, pelo menos
desde 1615, data em que Giovanni Paolo Lembo as apresentou no Colégio de Santo Antão. G.B.
Lembo (1570-1618) é frequentemente mencionado como um dos quatro signatários (juntamente com
Clavius, Grienberger e Maelcote) da carta que os jesuítas matemáticos do Collegio Romano enviaram ao
Cardeal Roberto Bellarmino, confirmando as observações telescópicas de Galileu (cfr. Galileu, 1901,
pp. 91-92). Entre 1615 e 1617, Lembo foi professor de matemática na “Aula da Esfera” do colégio
lisboeta da Companhia de Jesus. Nessas aulas a par da apresentação das observações galilaicas (Leitão,
2001), Lembo defendeu um sistema cosmológico semi-tychonico, facto que representa um passo
significativo na difusão da própria cosmologia tychonica na Europa (Baldini, 2000, 301-302). De acordo
com o modelo proposto por Lembo, Vénus e Marte orbitavam em torno do Sol que, juntamente com
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os restantes planetas, tinha a Terra como centro dos seus movimentos (Lembo, 1615-17, fls. 36-36v.).
Neste sistema astronómico, havia ainda lugar para o tradicional primum mobile e para os orbes celestiais,
prevendo-se um orbe de grandes dimensões para o Sol e seus dois “satélites” (Lembo, 1615-17, fl.
37v.). Deste modo, Lembo, através do seu sistema semi-Tychonico associava uma nova disposição dos
planetas e a tese tradicional da existência de orbes rígidos nos céus, tese defendida em detalhe por seu
mestre Christoph Clavius nas diversas edições de seu In sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius.
Neste contexto, a figura de Borri aparece como que desprovida do protagonismo que lhe era
atribuído tradicionalmente pela historiografia da ciência. Consequentemente, seguindo este modelo que
reduz a narrativa histórica à identificação e caracterização do «percursor» em função do autor/modelo
difundido, Borri estava destinado a ceder o seu lugar a outros protagonistas, neste caso ao seu confrade
italiano G.P. Lembo.
Ainda assim, apesar de não ter tido a primazia na enunciação das novas teses cosmológicas, da
análise das fontes emerge a evidência de que Borri teve o papel decisivo na reflexão cosmológica em
Portugal, trazendo para a pauta de discussão os argumentos de Copérnico, Brahe e, em certa medida,
do próprio Galileu. Tal deveu-se às alterações desenvolvidas por Borri ao nível dos fundamentos
epistemológicos da ciência e, em particular, da utilização de demonstrações matemáticas na busca pela
compreensão do cosmos.

4

BORRI E A «QUAESTIO DE CERTITUDINE MATHEMATICARUM»

Ainda que possa parecer paradoxal, a influência de Borri acabou por ser determinante em contexto
lusitano porque o modelo de promoção epistemológica da matemática que o jesuíta italiano levou a
cabo decorreu justamente no quadro da taxionomia aristotélica. Borri demonstrou – ou procurou
demonstrar – que as demonstrações matemáticas não eram incompatíveis com a lógica formal do
silogismo aristotélico. A maioria das demonstrações matemáticas (sobretudo, as geométricas) estavam
providas de todas as características de necessidade e causalidade que caracterizavam o silogismo
perfeito, e, como tal, estas poderiam e deveriam ser utilizadas na construção do conhecimento sobre a
filosofia natural e o cosmos. Borri abordou esta questão com profundidade no contexto da célebre
Quaestio de certitudine mathematicarum, tema das suas primeiras lições de matemática na Universidade de
Coimbra.
Não é agora a ocasião de apresentar em detalhe a posição de Borri na quaestio de certitudine
mathematicarum3. Retenhamos apenas que Borri seguiu de perto a posição do jesuíta Giuseppe Biancini
segundo a qual a matemática deveria ser considerada uma ciência como Aristóteles havia definido, ou
seja cognitio rerum per causas, pois os entes matemáticos eram entes reais, passíveis de serem conhecidos
na sua essência.
Tradicionalmente, os filósofos – e, em particular, os filósofos jesuítas – defendiam que a matemática
não satisfazia os requisitos da lógica e ontologia aristotélica e, como tal, não deveria ser considerada
uma ciência no sentido aristotélico. De forma geral, segundo estes, a matemática não contemplava o
tipo superior de silogismo, a demonstratio potissima, ou seja aquele género de demonstração que procedia
simultaneamente do efeito para a causa e da causa para o efeito, compreendendo ambas as
demonstrações do “que” (quia) e do “porquê” (propter quid). Tal como foi teorizada, entre outros, por
Alessandro Piccolomini (1508-1578), em seu Commentarium de certitudine mathematicarum disciplinarum
(Roma, 1547) , para se configurar como a demonstração mais eficaz ou poderosa (potissima) e superior
do ponto de vista lógico, o silogismo teria obrigatoriamente que ter como ponto de partida premissas
imediatas e primeiras, consistindo estas em proposições utilizadas nas ciências e, sobretudo, em
definições próprias de entidades concretas. A demonstratio potissima deveria, ainda, tomar como termo
médio das suas demonstrações a definição das propriedades dessas entidades e não a definição das
3
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entidades em si. Deste modo, a definição contemplava os aspectos essenciais da entidade, aqueles que
permaneceriam independentemente das alterações e mutações que essa entidade poderia sofrer. Essa
definição deveria naturalmente ser a causa imediata dos efeitos demonstrados (cfr. Piccolomini, 1547,
fls. 84-92)4.
Perante esta caracterização, Piccolomini e muitos outros filósofos defenderam que as
demonstrações matemáticas não eram demonstrationes potissimae e, portanto, que a matemática não deveria
ser considerada como uma ciência aristotélica. Esta foi, também, a posição dos mais influentes filósofos
da Companhia de Jesus no final do século XVI e século XVII. Um deles, Benito Pereira (1535-1610),
eminente filósofo do Collegio Romano e contemporâneo de Clavius, afirmou em De communibus omnium
rerum naturalium principiis et affectionibus libri quindecim (Roma, 1562):
As disciplinas matemáticas não são ciências em sentido próprio […]. Ter conhecimento significa conhecer
uma determinada coisa através da causa pela qual essa coisa é; e ciência é o efeito da demonstração.
Contudo, a demonstração (eu refiro-me ao género de demonstração mais perfeito) deve basear-se naqueles
atributos que são ‘por si’ (per se) e próprios daquilo que se demonstra. Na verdade, os atributos que são
acidentais e comuns são excluídos da demonstração perfeita. Todavia, o matemático não toma em
consideração a essência da quantidade, nem trata as suas afecções conforme provêem de tal essência, nem
as explica por causas próprias pois estas encontram-se na quantidade, nem tão pouco elabora as suas
demonstrações a partir de predicados próprios e ‘por si’, mas antes de acidentais e comuns. Logo, a
disciplina matemática não é, em rigor, uma ciência. (Pereira, 1576, p. 24)5

Após um esforço por parte dos matemáticos jesuítas em defender a cientificidade da matemática
numa matriz neo-platónica, como foi sobretudo o caso de Clavius, estes matemáticos passaram a
procurar nas demonstrações geométricas as características causais das premissas dos silogismos da
lógica aristotélica. Um dos primeiros autores a fazer esta inflexão foi o matemático português João
Delgado (Lagos, ca. 1553 – Coimbra, 1612), jesuíta que tinha estudado matemática no Collegio
Romano com Christoph Clavius, por um período indefinido entre os anos 1576 e 1585 e que,
regressado a Portugal, assegurou, desde 1590, o ensino público de matemática na “Aula da Esfera” do
Colégio de Santo Antão, sendo considerado como o fundador da tradição matemática entre os Jesuítas
em Portugal6. No decurso destas aulas, Delgado abordou, em 1606, a quaestio de certitudine mathematicarum,
manifestando-se pela natureza científica da matemática (cfr. Carolino, 2006).
Cristoforo Borri defendeu, também, a cientificidade da matemática numa matriz aristotélica. No
essencial, Borri procurou demonstrar, contra os seus confrades filósofos, que a matemática tinha como
objecto das suas análises a matéria sensível e que, como tal, poderia, também, trabalhar com essências
reais, cognoscíveis através das causas aristotélicas. Neste sentido, Borri defendeu a tese de Biancani,
segundo a qual a matemática tinha como objecto a quantidade abstraída da matéria sensível enquanto
limitada (terminata). De acordo com estes dois matemáticos jesuítas, tanto o filósofo natural como o
matemático consideravam a quantidade abstraindo-a da matéria sensível; contudo, o primeiro
considerava-a em termos absolutos, ao passo que para o geómetra e aritmético, a quantidade interessava
enquanto objecto limitado e finito. Assim, estes consideravam, respectivamente, linhas rectas e curvas,
superfícies limitadas que resultam de várias figuras geométricas, como o círculo e o triângulo, sólidos
como a pirâmide, o cubo e o cone, e, ainda, os números (cfr. Biancani, 1615, pp. 5-6, Borri, 1626-27, fl.
53v.). Aqui residia um dos erros dos críticos da cientificidade da matemática. Segundo Biancani, os
autores que recusavam o estatuto de ciência à matemática ignoravam o facto do objecto desta disciplina
ser a quantidade limitada e, assim, afirmavam que a matemática não considerava a essência do seu
objecto (Biancani, 1615, p. 6). Para Biancani e, posteriormente, para Borri, as características dos
objectos matemáticos, como a igualdade, a diferença, a divisão, a proporcionalidade, a
Para detalhes sobre a posição de Piccolomini, veja-se Giacobbe, 1972.
Veja-se, também, Giacobbe, 1977.
6 Segundo Baldini, “Delgado fu il vero iniziatore di una tradizione matematica tra gesuiti portoghesi” (Baldini, 2000, p. 281).
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comensurabilidade, entre outros, resultavam, por emanação da essência de quantidade (Biancani, 1615,
p. 6). Os matemáticos consideravam, portanto, a essência dos seus objectos.
Borri garantia, deste modo, o estatuto ontológico dos entes matemáticos. Ao contrário do que
afirmavam os detractores da matemática, os entes matemáticos deveriam ser concebidos como
existentes, ainda que apenas no plano das ideias. Neste sentido, segundo o matemático italiano, as
definições a que os matemáticos recorriam eram definições essenciais (Borri, 1626-27, 55v.). Na
demonstração matemática, a definição correspondia à causa formal. Como expôs Borri aos seus alunos
da Universidade de Coimbra, “encontram-se na matemática verdadeiras demonstrações procedendo
por causa formal, pois muitas demonstrações geométricas fazem uso de definições do objecto ou das
afecções deste para poderem provar as suas conclusões” (Borri, 1626/27, fl. 55v.). Reconhecido o
carácter essencial das definições matemáticas, Borri estava em posição de tomar as referidas definições
como o “termo-médio” das demonstrações matemáticas, criando um nexo necessário entre os efeitos
demonstrados e as causas próprias e imediatas desses efeitos.

5

OS PRESSUPOSTOS MATEMÁTICOS DA «NOVA ASTRONOMIA»

Na leitura que Cristoforo Borri fazia dos fundamentos da epistemologia aristotélica, os requisitos
formais do silogismo poder-se-iam encontrar nas demonstrações matemáticas (sobretudo, nas
demonstrações geométricas). Assim sendo, Borri poderia afirmar confiante mathematicae sunt verae scientiae
(“as ciências matemáticas são verdadeiras ciências”) (Borri, 1626-27, fol. 54v.)
Desta leitura breve da posição de Borri no que toca à célebre quaestio de certitudine mathematicarum
podemos tirar algumas conclusões. Antes de mais que a promoção epistemológica da matemática
realizada por este jesuíta não se deu tanto no sentido de uma matematização da filosofia natural,
percurso traçado pelos novatores como Galileu, mas mais no quadro da taxionomia aristotélica. Daqui
resultam, desde já, duas constatações importantes: (1) a primeira é que, ao contrário do que por vezes se
afirma nos textos didácticos sobre esse complexo fenómeno designado de “Revolução Científica”, a
tradição aristotélica não era uma tradição inerte e repetitiva na primeira metade do século XVII. Um
largo número de autores que seriam passíveis de designar de “aristotélicos” tiveram uma reflexão
original e criativa (e, por vezes, contrária à tradição aristotélica medieval) sobre muitos aspectos cruciais
do nascimento da ciência moderna. (2) A segunda conclusão é que, ao fundamentar o estatuto
epistemológico da matemática, Borri alterou a posição da matemática na hierarquia dos saberes.
Fazendo-o, Borri não apenas abriu ao matemático uma área de reflexão tradicionalmente atribuída
exclusivamente ao filósofo natural (a física dos céus), como também introduziu no debate filosófico
argumentação de natureza matemática.
Tradicionalmente, em função de uma hierarquia de ciências em que as matemáticas puras eram tidas
como ocupando a base da pirâmide das disciplinas científicas sendo as posições superiores reservadas
respectivamente às “matemáticas mistas”, filosofia natural e, por fim, à metafísica, atribuía-se ao
matemático uma área de actuação de menor âmbito e prestígio em comparação com a do filósofo
natural. Ao matemático era reservado o papel de “descrever” movimentos planetários, medir a distância
dos planetas em relação à Terra, comprovar através da geometria e das observações astronómicas teses
como a da forma esférica da Terra, etc, ao passo que do filósofo natural esperava-se que especulasse
sobre temas de importância substancial como a natureza da matéria celeste, dos orbes, do sistema
planetário e a dinâmica dos corpos celestes. A partir do momento em que Borri reconhece todos os
atributos de ciência à matemática, ele afirma a possibilidade e, de certa forma, a supremacia do
matemático em discutir assuntos relativos à “física dos céus”.
Borri abriu categoricamente o campo de análise do matemático na sua obra-prima Collecta astronomica
ex doctrina, publicada em Lisboa em 1631. No frontispício desta obra não deixava dúvidas sobre qual
seria o papel do matemático ao propor a sua obra de astronomia como um opus sane mathematicum,
philosophicum et theologicum sive scripturarium (“uma obra realmente matemática, filosófica e teológica ou
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sobre a escritura”). E, na verdade, Borri não enganava o seu eventual leitor. Em Collecta astronomica, ele
procurava defender uma organização do cosmos que fosse compatível com as evidências astronómicas,
com as razões geométricas, com a física celeste e com a própria Escritura. Essencial nesta proposta era
a necessidade de todo o edifício teórico radicar nas “aparências” astronómicas e no uso de
demonstrações assentes na geometria. Não fosse Borri convicto da cientificidade da matemática e não
poderia ele defender tal proposta teórica e, muito menos, poderia ele assumir-se como astrónomo (ou
seja, matemático) e discorrer sobre assuntos antes reservados exclusivamente a filósofos e teólogos.
Assim, Borri inicia a sua Collecta astronomica descrevendo todas as “aparências celestes” registadas
pelos astrónomos desde a Antiguidade e o modo de “acomodá-las” seguindo os modelos planetários de
Ptolomeu, Brahe e Copérnico (cfr Borri, 1631, pp. 1-159). Nesta fase, para além de mencionar as
“aparências” que os astrónomos ptolemaicos levavam em consideração, descreve com detalhe as novas
“aparências celestes”, nomeadamente as observações recentes à época das novae (estrelas supernovas),
dos cometas, do movimento de Marte, da superfície da Lua, das manchas solares, das fases de Vénus e
Mercúrio, dos satélites em Júpiter e dos anéis de Saturno. Não é o momento de analisar a posição de
Borri sobre estes fenómenos. Concentremo-nos apenas, de forma breve, na teoria de Borri sobre os
cometas. Segundo este jesuíta italiano, os cometas consistiam em condensações da mesma matéria que
compunha os corpos celestes – a aura aetherea – provocadas por três causas possíveis: (1) directamente
pela acção de anjos, (2) por exalações terrestres que ascendiam à região celeste ou, ainda, (3) por
influência oculta dos planetas (Borri, 1631, p. 369). Como, através das observações astronómicas e do
cálculo da paralaxe, era manifesto que os cometas se moviam no ar, atravessando as “regiões” dos
diversos planetas, não haveria dúvida que os céus deveriam ser fluídos e não sólidos como defendiam
os Antigos (Borri, 1631, pp. 225-239). Borri vai ainda mais longe ao afirmar que os cometas e as outras
“novidades celestes” exigiam que se reconhecesse a corruptibilidade dos céus, pois, como afirma,
“vimos serem gerados na região celestial novas estrelas e cometas e aí serem observados novos
fenómenos nos planetas e na proximidade dos planetas” (Borri, 1631, p.298).
Cristoforo Borri fazia, assim, depender as suas teorias astronómicas de pressupostos matemáticos e
astronómicos. Neste contexto, ele defendeu a organização planetária segundo o modelo geoheliocentrico proposto por Tycho Brahe (Borri, 1631, pp. 184-188), bem como uma divisão tripartida
do cosmos (Borri, 1631, 257-268). Estas foram as ideias que influenciaram fortemente os filósofos
portugueses, leitores atentos da Collecta astronomica.

6

O IMPACTO DE BORRI EM PORTUGAL: UMA QUESTÃO REVISITADA

Os dois textos filosóficos de maior influência em Portugal e no mundo de influência cultural
portuguesa, na segunda metade do século XVII, revelam claramente a influência da obra matemática de
Borri. De facto, na Summa universae philosophiae (Lisboa, 1642) de Baltazar Teles e o Cursus philosophicus
(Coimbra, 1651) de Francisco Soares Lusitano são defendidas teses como a fluidez dos céus, a
corruptibilidade da matéria celeste e a divisão tripartida do cosmos, em larga medida, por sugestão de
Borri (cfr. Randles, 1999, pp. 178-181, Carolino, 2003, pp. 251-258), ainda que haja particularidades dos
respectivos autores quer nos argumentos invocados quer nas próprias teorias.
Contudo, o aspecto essencial da influência de Borri deu-se não tanto ao nível da difusão dessas
novas teorias científicas, mas, sobretudo, através da estrutura argumentativa em que baseava as novas
posições. Borri fundamentou as suas teses cosmológicas em argumentos matemáticos e os filósofos
portugueses reconheceram e reiteraram essa função metodológica da matemática, integrando-a no
quadro epistemológico aristotélico em que actuavam. Assim, aderiram a teses eventualmente antiaristotélicas como a corruptibilidade celeste em função de argumentos matemáticos/astronómicos
como a localização celeste dos cometas. Vários estudos demonstraram que, ao contrário do que por
vezes se afirma, os autores escolásticos tinham recursos teóricos para integrarem com êxito as
“novidades celestes” dos séculos XVI e XVII no seu corpo teórico (Ariew, 1999, pp. 97-119). Ainda
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assim, os autores portugueses aceitaram as “evidências matemáticas” e tiraram daí ilações no campo
cosmológico. Neste sentido, Teles defendeu a tese da corruptibilidade celeste baseando o silogismo que
conduziu a esta tese na premissa de que se os cometas se movem nos céus, logo, estes teriam que ser
corruptíveis (Teles, 1642, p. 328 [334]). Soares Lusitano, por seu turno, argumentou em favor da
corrupção dos céus, afirmando peremptoriamente que “de facto, novas e inquestionáveis observações
realizadas por matemáticos modernos provam que os céus são corruptíveis” (Soares, [1651], 1668, p.
277)

7

CONCLUSÃO

Em conclusão, ainda que Borri não tenha sido o percursor na divulgação de novas teorias
cosmológicas, este jesuíta italiano foi determinante na reflexão cosmológica em Portugal. Essa
importância deveu-se, sobretudo, à promoção do estatuto epistemológico da matemática por ele
realizada. Ao abordar a quaestio de certitudine mathematicarum, Borri fundamentou a cientificidade da
matemática e demonstrou que os fundamentos desta ciência poderiam (e deveriam) ser utilizados no
estudo da física dos céus. Fazendo-o, Borri introduziu argumentação de cariz matemático no debate
filosófico de matriz aristotélica. Deste modo, renovou profundamente a discussão cosmológica em
Portugal e no mundo de influência cultural portuguesa.
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¿En qué sentido la teoría de la evolución darwiniana puede considerarse
mecanicista?
Luis Salvatico *

1

INTRODUCCIÓN

Ni el mecanicismo o filosofía mecánica es una doctrina claramente definible, ni el adjetivo
‘mecanicista’ es una propiedad netamente aplicable a objetos tales como filosofías naturales, teorías
científicas o concepciones de mundo. La falta de una definición clara y precisa del mecanicismo me
llevó a distinguir diversos significados del término e intentar una depuración del mismo. En un trabajo
reciente (Salvatico, 2006, cap. I) he analizado un conjunto de nociones que aparecen con relativa
frecuencia en filosofías naturales mecanicistas del siglo XVII y XVIII. Estas nociones son: 1. ontología
corpuscularista o atomista, 2. distinción entre cualidades reales y sensibles, 3. negación de la acción a
distancia, 4. naturalismo, 5. explicaciones por medio de modelos de máquinas, 6. concepción de
universo como máquina, 7. matematización de fenómenos naturales y 8. determinismo. En otro trabajo
de pronta aparición, defiendo la tesis que una caracterización plausible del mecanicismo de este período
es afirmar que existieron diferentes filosofías mecánicas vinculadas entre sí por relaciones de parentesco
o aires de familia. Siguiendo a Wittgenstein, argumento que no existe una ‘esencia del mecanismo’ o un
conjunto de condiciones necesarias y suficientes que califican a una doctrina tal, sino que las filosofías
mecánicas del siglo XVII –incluyendo tanto aquellas que se autoproclaman mecanicistas como aquellas
que son consideradas mecanicistas por los comentaristas actuales– comparten ciertas características que
no siempre están presentes en cada una de ellas. Las nociones antes mencionadas funcionan justamente
como las similitudes de parentesco.
Siendo el mecanicismo una noción polisémica que se aplica confusamente a diferentes teorías
científicas y filosofías naturales, cabría entonces preguntar qué significa afirmar que la teoría de la
evolución darwiniana sea mecanicista. En el presente trabajo intento responder a este interrogante,
defendiendo que dicha teoría se puede considerar mecanicista en al menos cinco sentidos diferentes.
Primero, como la elucidación del mecanismo generador de las especies vivientes; este sentido se vincula
con la noción 5 señalada más arriba en el texto. Segundo y a partir de la noción 4, como sinónimo de
naturalismo y en oposición a algún tipo de intervención divina en la producción de las especies
biológicas. Tercero, como rechazo de las causas finales en la explicación de fenómenos biológicos; este
sentido es una consecuencia de una conjunción de las nociones 4 y 5. Cuarto, como una forma de
determinismo, directamente relacionado con la noción 8. Quinto y último, como sinónimo de
materialismo, sentido vinculado a la noción 1. Cada uno de estos sentidos es analizado en las cinco
secciones de este trabajo, aportándose evidencia de texto que apoya cada uno de los significados.
Concluyo este trabajo con un conjunto de consideraciones finales.
Antes de pasar al análisis propiamente dicho, quisiera presentar algunas indicaciones sobre el tipo de
trabajo que intento. Éste no pretende ser un trabajo histórico-exegético, es decir, un análisis que intente
*
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dilucidar la opinión de Darwin respecto de si su teoría podía haber sido calificada como mecanicista o
no. Por el contrario, estoy interesado en la imagen de la teoría de la evolución de Darwin tal como ésta
aparece en la bibliografía tanto primaria como secundaria. Por esta razón tomaré en consideración, de
forma indistinta, tanto las declaraciones del propio Darwin como las afirmaciones acerca de esta teoría
que ofrecen sus comentaristas. Con relación a la segunda fuente, fue insoslayable realizar una selección
del material a analizar.
Una regla metodológica muy difundida entre los filósofos sostiene que toda vez que en un discurso
se encuentra una contradicción, debe hacerse una distinción. Intentado aplicar esta regla al caso que nos
ocupa, espero que mi elucidación del calificativo ‘mecanicista’ –aplicado a la teoría de la evolución
darwiniana– distinga y precise una de las interpretaciones más difundidas de esta teoría. También espero
que esta misma elucidación contribuya a una mejor caracterización del mecanicismo biológico del siglo
XIX.

2

EL MECANICISMO COMO SEÑALAMIENTO DE UN MECANISMO

Uno de los sentidos en que se afirma el mecanicismo de la teoría de la evolución es para significar la
idea de que Darwin ofreció un “mecanismo” que explica la evolución de las especies. Tanto en los
idiomas inglés como español los vocablos “mecanismo” y “mecanicismo” aparecen relacionados. En el
caso del inglés la relación es directa pues el término ‘mechanism’ tiene una doble acepción: refiere a un
dispositivo o mecanismo (un equivalente del mismo es el término ‘contrivance’) y se utiliza como
sinónimo de la expresión ‘mechanical philosophy’, es decir, para referir a la doctrina que en español se
denomina ‘mecanicismo’.
La relación entre mecanismo y mecanicismo tiene sus raíces en las metáforas de máquina usadas
desde mediados del siglo XVI para la descripción de los fenómenos naturales. El cambio de una
concepción organicista por la mecanicista fue consecuencia de una constante erosión sufrida por el
aristotelismo y una lenta penetración de los procedimientos e ideas de la tradición artesanal en moldes
más filosóficos y eruditos. (cfr. Dijksterhuis, 1961, pp. 495-98; Kearney, 1971, cap. 5; Hooykaas, 1987;
Rossi, 1970, cap. I y III; Shapin 2000, pp. 51-69). Según este nuevo modelo teórico, un fenómeno
natural particular se comprendía cuando el mismo era emulado por una máquina o explicado mediante
un modelo mecánico. Se admitía que el grado de inteligibilidad que ofrecían las metáforas de máquinas
era superior que el de las explicaciones de la filosofía natural aristotélica.
Tras el relativo éxito de las metáforas con máquinas en la explicación de muchos fenómenos
terrestres y celestes1, los autores mecanicistas presumieron que todos los fenómenos naturales podían
explicarse del mismo modo, y que muy probablemente todo el universo no fuera más que una inmensa
máquina2. A medida que se amplió el rango de fenómenos analizados, los mecanismos que se utilizaron
en la explicación de estos nuevos fenómenos variaron notablemente. Las metáforas con máquinas
rígidas pronto mostraron limitaciones en la explicación de fenómenos biológicos. Se incorporaron
entonces mecanismos que incluían materiales flexibles por donde las bombas impulsaban fluidos: los
autómatas mecánico-hidráulicos. Algunos autores explicaron los fenómenos magnéticos,
electroestáticos y gravitatorios incorporando mecanismos que postulaban fuerzas atractivas y repulsivas
que actuaban a distancia. Esta lista podría continuarse, aunque ello nos desviaría del punto que deseo
resaltar y que es el siguiente: que de acuerdo a ciertas interpretaciones, se asume que una explicación
mecanicista de un fenómeno particular es aquella en la que se postula un mecanismo de producción de
Digo relativo éxito, aunque debería afirmar creciente entusiasmo. Pocos –o quizás ninguno– de los primeros mecanismos de
explicación ha perdurado en el tiempo. Algunos de estos mecanismos fueron muy ingeniosos, como el caso del mecanismo
de atracción magnética propuesto por Descartes; cfr. Principios de la filosofía, IV, 148 y ss.
2 Esta conclusión es justamente otro de los varios múltiples sentidos otorgados al mecanicismo moderno, recogido en la
noción 6 de la primera lista de significados.
1
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dicho fenómeno, mecanismo que es a su vez una combinación de partes cuyo funcionamiento se
considera (a) más conocido y (b) causa del fenómeno.
La evolución de las especies fue un hecho aceptado por muchos naturalistas de mediados del siglo
XIX. El problema que planteaba este hecho era explicar cómo se produce la transmutación de una
especie en otra. Hacia mediados del siglo XIX dos mecanismos rivalizaron entre sí: el lamarkismo y el
darwinismo. Lamarck explicaba la evolución mediante el mecanismo de la herencia de los caracteres
adquiridos. Este hipotético mecanismo de evolución asume que los cambios somáticos de los adultos
mayores se transmiten a la descendencia y después de acumularse por varias generaciones acaba
transformando la especie. Darwin explica la evolución de la especies por un mecanismo alternativo.
Asume como un hecho que la reproducción produce diferencias entre los individuos, diferencias que
conllevan adaptaciones diferenciadas para la supervivencia; en la lucha por la existencia sobreviven los
más aptos, los que transmiten sus ventajas a su progenie. Después de varias generaciones, estos
pequeños cambios acaban produciendo una nueva especie. Este resulta ser el mecanismo de la
transmutación de las especies con el que Darwin pretendió dar cuenta de la diversidad biológica.
En resumen, un primer sentido del mecanicismo de la teoría de la evolución darwiniana es
considerar que Darwin postuló un mecanismo que explica la transmutación de las especies, mecanismo
que constituía una explicación de la diversidad biológica terrestre y que rivalizaba con el mecanismo
lamarkiano de herencia de los caracteres adquiridos.
Pasando ahora a las fuentes en que este sentido aparece, cabe señalar que el propio Darwin no
utiliza las expresiones ‘mecanismo’ o ‘mecanismo de selección’ para referir al dispositivo de generación
de las especies. Sí utiliza en varias oportunidades la frase “principio de selección natural” para referir a
esta idea. Así por ejemplo afirma:
[…] según el principio de selección natural con divergencia de caracteres, no parece increíble que, tanto los
animales como las plantas, se puedan haber desarrollado a partir de […] formas inferiores e intermedias, y
si admitimos esto, tenemos también que admitir que todos los seres orgánicos que en todo tiempo han
vivido sobre la Tierra pueden haber descendido de alguna forma primordial. (Darwin, 1992, p. 633)

Son numerosos los autores que señalan el mecanismo propuesto por Darwin en la producción de la
evolución biológica. Por ejemplo P. Bowler sostiene que el mecanismo de evolución darwiniano es la
selección natural: “El origen de las especies convirtió al mundo al evolucionismo, pero lo hizo pese al
fracaso de Darwin en convencer al sus contemporáneos de que la selección natural era un mecanismo
adecuado para explicar el proceso” (Bowler, 1990, p. 25; última cursiva mía).
También Julian Huxley, en su clásico trabajo sobre síntesis moderna, afirma: “Darwinismo […]
refiere […] tanto al establecimiento del hecho de la evolución como al descubrimiento del mecanismo
mediante el cual actúa, y fue precisamente debido a que Darwin se ocupó de ambos aspectos del
problema simultáneamente a lo que se debe que sus resultados hayan sido tan fructíferos.” (Huxley,
1965, p. 13, cursivas añadidas).
De igual forma, Aldo Mieli refiere: “[…] desde el punto de vista biológico […] el mecanismo de [la]
evolución [fue] obtenido por Alfred Russell Wallace y Charles Robert Darwin” (Mieli, 1951, p. 134,
cursivas añadidas).

3

EL MECANICISMO COMO NATURALISMO

Uno de los varios sentidos del término ‘naturalismo’ es aquel que refiere al punto de vista según el
cual todos los eventos del mundo físico se producen por causas naturales. En este sentido específico del
término, el naturalismo se contrapone al supernaturalismo, la doctrina según la cual algunos (o todos)
los fenómenos naturales son producidos por causas sobrenaturales, es decir mediante la directa
intervención de Dios en el mundo. Diversas formas de supernaturalismo fueron defendidas por algunos
filósofos naturales del siglo XVII, en una gradación que va desde la negación de que los cuerpos
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naturales posean capacidad para actuar entre ellos (y por ende, la causa de cualquier acción es divina)
hasta declaraciones no demasiado precisas de que ciertas propiedades físicas –como la gravedad, la
elasticidad o la atracción magnética— podían ser producidas por causas sobrenaturales.3
Una posición naturalista nos presenta a la naturaleza como un sistema autónomo y autogobernado
que funciona en virtud de sus propias leyes y sin el control de un agente externo. Aplicado al caso de la
diversidad de las especies biológicas, un punto de vista naturalista afirma que dichas especies surgieron
como resultado de leyes naturales que actuaron a lo largo del tiempo geológico y sin la intervención de
Dios en dicho proceso. Así, dado que Darwin rechazó las intervenciones sobrenaturales en la
explicación de la diversidad de las especies y las reemplazó por leyes, su teoría de la evolución puede
considerarse naturalista. En particular, el naturalismo darwiniano contradice el dogma cristiano de la
creación especial, es decir, la creación de cada una de las especies vivientes.
Abundante fuentes señalan un mecanicismo de la teoría de la evolución como una forma de
naturalismo. El mismo Darwin afirma:
Se ha dicho que yo hablo de la selección natural como una potencia activa o divinidad. [… Pero] todos
sabemos lo que se entiende e implican las expresiones metafóricas, que son casi necesarias para la
brevedad. Del mismo modo es difícil evitar personificar la palabra naturaleza. Pero por naturaleza quiero
decir sólo la acción y el resultado totales de muchas leyes naturales, y por leyes, la sucesión de hechos, en
cuanto son conocidos con seguridad por nosotros. (Darwin, 1992, p. 633)

En relación a los comentaristas de Darwin que destacan el naturalismo de su obra, se puede citar a
Mayr. Comentando las mellas que el darwinismo hizo con el creacionismo, el autor señala que de
acuerdo con la filosofía de la teología natural, Dios había planeado y cuidado cada una de las
adaptaciones observables en las diversas especies: los cantos o cortejos específicos, los alimentos
especializados y hasta los enemigos específicos. Todos estos detalles eran personalmente cuidados por
Dios, y no podían ser consecuencia de leyes físicas. Agrega el Mayr: “Darwin no podía aceptar esta
explicación de la enorme diversidad y adaptación, y se encontró a si mismo cada vez más predispuesto
hacia los mecanismos naturales.” (Mayr, 1992, p. 27, cursivas agregadas).
Similarmente, las observaciones de Darwin contradecían la creencia de los teólogos naturales de un
mundo perfecto. Según Hull, “El dios que implicaba[…] la percepción realista del mundo orgánico era
caprichoso, cruel, arbitrario, derrochador, descuidado y totalmente despreocupado del bienestar de sus
creaciones.” (Hull, 1973, p. 126, citado en Mayr, 1992, p. 27) Consideraciones como estas condujeron
gradualmente a Darwin a tomar la decisión de intentar explicar el mundo sin invocar a Dios ni a
ninguna clase de fuerzas sobrenaturales” (ibid., p. 27, cursivas agregadas). Y por último señala este
comentarista: “Ya se lo considere deísta, agnóstico o ateo, lo que está claro es que en el Origen Darwin
ya no necesita de Dios como un factor explicativo” (ibid., p. 28).
EL MECANICISMO COMO RECHAZO DE CAUSAS FINALES

4

Es recurrente en escritos que analizan el surgimiento de la ciencia moderna señalar que ésta produjo
un desplazamiento de la idea de propósito del ámbito físico (Cfr. Henry, 1997, p. 57; Westfall, 1980, p.
13). De los cuatro tipos de causas distinguidas por Aristóteles, la causa eficiente fue aquella que tuvo
mayor protagonismo en la ciencia emergente durante el siglo XVII. Sin embargo, fue durante este
período cuando se sucedieron los más encendidos debates respecto del rol que las causas finales tenían
en la naturaleza. Un amplio espectro de opiniones se extendía desde el absoluto rechazo de causas
finales asumido por Descartes, hasta una defensa acérrima de las mismas mantenida por autores como
Leibniz, para quien las causas finales tenían un status epistemológico equivalente a las causas eficientes.
3

La posición más radical de voluntarismo fue defendida por Malebranche, con su doctrina del ocasionalismo. También
Berkeley sostuvo una versión extrema de voluntarismo.
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Las causas finales encontraban en los fenómenos vivos un terreno propicio de aplicación. Si bien
parecía improcedente señalar propósitos en fenómenos tales como la caída de los cuerpos sobre la
Tierra, o la atracción de polos opuestos y la repulsión de los polos iguales de un imán, resultaba mucho
más oportuno señalar finalidad en casi todos los fenómenos biológicos. Pocos eran quienes podían
negar que los ojos hayan sido creados para ver, las extremidades para trasladarse, los pulmones o
branquias para respirar y el aparato excretor para eliminar las impurezas y desechos que utilizan los
organismos para mantenerse vivos. A pesar de que las causas finales fueron paulatinamente perdiendo
terreno en la explicación de los fenómenos físicos desde el siglo XVII, todavía mantenían un destacado
papel en la explicación de los seres vivos a lo largo del siglo XIX.
Ahora bien, la prescindencia de las causas finales para el mundo orgánico y su reemplazo de
explicaciones en las que se utilizan causas eficientes es una característica de la teoría de la evolución
defendida por Darwin. ¿Cómo se llevó a cabo tal reemplazo? Un ejemplo nos ilustra el punto. Un
finalista podía afirmar que los patos y los gansos tienen patas palmeadas pues las mismas resultan de
gran utiliza para desplazarse en un medio acuático como el que viven. Una explicación darwiniana de
este mismo hecho sería que algunos individuos que desarrollaron patas palmeadas obtuvieron cierta
ventaja en el desplazamiento en el agua respecto del grupo que no desarrolló patas palmeadas, ventaja
que de hecho fue transmitida a la progenie.
Asumiendo entonces que un sentido particular del mecanicismo refiere a un desplazamiento de las
causas finales y a su substitución por la utilización de causas eficientes4, la teoría de la evolución de
Darwin puede considerarse mecanicista en este sentido del término. Prueba de ello es que el propio
autor rechaza explícitamente la doctrina de las causas finales y considera más adecuada su propia
interpretación en la explicación de muchos fenómenos biológicos.
En el capítulo XIV de El origen, Darwin remarca las homologías que presentan las especies de una
misma clase. Afirma que la “Morfología […] es una de las partes más interesantes de la historia natural, y
casi puede decirse que es su verdadera esencia.” Y se pregunta: “¿Qué puede haber más curioso que el
que la mano del hombre, hecha para asir; la del topo, hecha para minar; la pata del caballo, la aleta de la
marsopa y el ala del murciélago, estén todas construidas según el mismo patrón y encierren huesos
semejantes en las mismas posiciones?” (cfr. Darwin, 1992, pp. 569 y ss.) Considera improcedente
explicar estas sorprendentes similitudes por medio de la doctrina de las causas finales: “Nada puede
haber más vano que intentar explicar esta semejanza de tipo en miembros de la misma clase por la
utilidad o por la doctrina de las causas finales.” La misma doctrina de las causas finales resultaba
equivalente a la teoría de la creación independiente, teoría que en su opinión no constituía “una
explicación científica.”. Darwin opone a esta teoría una explicación “bastante más sencilla, dentro de la
teoría de la selección de ligeras modificaciones sucesivas, por ser cada modificación provechosa en
algún modo a la forma modificada; pero que afectan a veces, por correlación, a otras partes del
organismo. En cambios de esta naturaleza habrá poca o ninguna tendencia a la variación de los planes
primitivos o a la transposición de las partes” (ibid., 1992, p. 571).
Entre los comentaristas del trabajo de Darwin que califican a su teoría como mecanicista –de
acuerdo a este último sentido— se encuentra Garrido. Afirma: “Otro paradigma de explicación
mecanicista en biología es la teoría darwiniana de la selección natural” Y continúa: “El argumento de
Darwin […] es uno de los puntos culminantes del mecanicismo biológico, [p]orque reduce de un modo
impecable la causalidad teleológica a causalidad mecánica. La explicación de la evolución no está en
ninguna misteriosa fuerza vital, sino en la ciega necesidad de leyes físicas” (Garrido, 1973, p. 159;
cursivas mías).
4

Nótese que no se asume que la prescindencia de las causas finales sea efectivamente un rasgo distintivo de la filosofía
mecánica del siglo XVII, en razón de la existencia de varios filósofos naturales mecanicistas –por caso Boyle y Leibniz—
que defendieron el uso de este tipo de causalidad.
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También Reichenbach remarca esta particularidad de la teoría darwiniana. Sostiene: “El gran
descubrimiento de Darwin consistió en ver que la aparente teleología de los organismos vivos puede
explicarse […] por una combinación de causalidad y selección” (Reichenbach, 1953, p. 205). O cuando
afirma: “la selección en la lucha por la existencia es un hecho irrefutable, y la causalidad en combinación
con la selección produce orden. No hay escapatoria de este principio. La teoría darwiniana de la
selección natural es el instrumento por medio del cual la aparente teleología de la evolución se reduce a
la causalidad” (ibid., p. 209).

5

EL MECANICISMO Y SU RELACIÓN CON EL DETERMINISMO

El mecanicismo es a menudo considerado como sinónimo de determinismo. El determinismo es la
doctrina que afirma la inexorabilidad de los acontecimientos físicos, o lo que es lo mismo, que todos los
hechos físicos acaecen necesariamente por la operación de las leyes que rigen la naturaleza. La relación
entre determinismo y mecanicismo ocurrió históricamente, pues las leyes básicas que se suponían
gobernaban los fenómenos físicos eran todas ellas leyes mecánicas, es decir, leyes que incluían las
variables de masa, velocidad, aceleración, y fuerzas.5
La primera formulación del determinismo en estos términos fue –paradójicamente— presentada por
Laplace en su Ensayo sobre las probabilidades. Que la más citada presentación del determinismo se
produzca en conjunción con su exposición del cálculo de probabilidades genera el desafío de conjugar
probabilidades y determinismo. Así puede pensarse que para Laplace, la sucesión de hechos en el
mundo es determinista, aunque nuestras limitaciones cognoscitivas tanto de las condiciones iniciales de
todas las variables, como de todas las leyes que rigen el universo, hacen imposible una predicción exacta
de lo que ocurrirá en el futuro o de lo que ocurrió en el pasado. Es justamente en esta conjunción de
determinismo óntico y probabilidad como medida de nuestra ignorancia la interpretación que mejor
conjuga ambas nociones.
El desarrollo de la historia de la vida sobre la Tierra –de acuerdo a la teoría de la evolución de
Darwin—puede analizarse en forma análoga al esquema laplaciano de determinismo y probabilidades.
Hay dos leyes básicas que rigen la evolución: descendencia con modificaciones y lucha por la existencia,
y ambas leyes actúan de modo inexorable. Pero a pesar de ello, la predictibilidad de cualquier biológico
tal como la aparición de una nueva especie o la extinción de otra resulta imposible. Y es justamente este
hecho el que llevó a Darwin a destacar la contingencia de todo el proceso evolutivo. Dicho en otras
palabras: una característica destacada de la teoría de la evolución darwiniana es la noción de que la
evolución se rige por una interacción entre población y habitat y que si bien esta interacción esta sujeta
a leyes inexorables, la complejidad de la misma no permite predicciones precisas.
De los múltiples pasajes en los que Darwin señala la complejidad de los fenómenos que analiza,
aquel en el que resume la especiación geográfica es uno de los más reveladores. En este afirma:
Resumiendo, hasta donde la extrema complicación del tema lo permite, las circunstancias favorables y desfavorables
para la producción de nuevas especies por selección natural, llego a la conclusión de que, para las
producciones terrestres, un gran territorio continental que haya experimentado muchas oscilaciones de
nivel, habrá sido lo más favorable para la producción de nuevas formas de vida capaces de durar mucho
tiempo y extenderse mucho. (Darwin, 1992, p. 133, cursivas agregadas)

Ernst Mayr contrapone el determinismo del fisicalismo al probabilismo de la mayoría de las teorías
biológicas. Este rasgo particular de la biología se debe al hecho de que los fenómenos biológicos son
resultado de muchos factores, mutuamente influyentes y –la mayoría de ellos– aleatorios. Este tipo de
“causación múltiple” impide que se pueda señalar a un factor particular como la causa del fenómeno
5

Laplace publicó su Mécanique céleste en 1799 y esta obra significó la consumación del programa newtoniano de la mecánica. En
ella Laplace muestra que las perturbaciones observadas en el sistema solar son periódicas, de lo que resulta un sistema
estable que no precisa de ninguna intervención divina, tal como Newton había supuesto.
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que se analiza. Afirma: “[…] el proceso darwiniano de selección […] aunque no funcionaba al azar,
asumía no obstante un grado alto de aleatoriedad […]” E inmediatamente ilustra con un ejemplo: “si
decimos que una mutación concreta se produce al azar, eso no significa que la mutación surgida en ese
locus pueda ser cualquier cosa imaginable, sino simplemente que no está relacionada con las
necesidades actuales del organismo, o que no era predecible de ningún modo” (Mayr 1998, p. 88).

6

EL MECANICISMO COMO MATERIALISMO

Por último, se hace necesario determinar la posición de Darwin respecto de la dicotomía
materialismo / vitalismo. En biología se conoce mecanicismo a la doctrina que afirma que todos los
fenómenos biológicos pueden ser explicados en términos de materia moviéndose de acuerdo a las leyes
de la naturaleza. Esta doctrina se opone al vitalismo, doctrina que afirma la vida los seres vivientes está
causada y sostenida por una fuerza vital (vis vitalis, Lebenskraft), que es privativa de estos seres y que no
se encuentra en la naturaleza inanimada.
Darwin realiza un explícito rechazo del vitalismo en un pasaje del capítulo VII de El origen. Allí
afirma:
[…] casi todos los naturalistas admiten la evolución bajo forma alguna. Mivart opina que las especies
cambian a causa de «fuerza interna o tendencia», acerca de la cual no se pretende que se sepa nada. Que las
especies son capaces de cambio, será admitido por todos los evolucionistas, pero no hay necesidad alguna,
me parece a mí, de invocar ninguna fuerza interna fuera de la tendencia a la variabilidad que, gracias a la
ayuda de la selección del hombre, ha dado origen a muchas razas domésticas bien adaptadas, y que, gracias
a la ayuda de la selección, daría igualmente origen, por una serie de gradaciones, a las razas o especies
naturales. (Darwin, 1992, p. 303)

Al igual que en los casos anteriores, se puede encontrar en la bibliografía secundaria pasajes que
señalan el mecanicismo de la teoría darwiniana de la evolución en estrecha relación con el materialismo.
Así por ejemplo, E. P. Lessa afirma: “Mecanicismo. A diferencia de la teoría de Lamarck, con su
dimensión vitalista, la teoría de Darwin invoca procesos materiales para construir una visión de la
evolución”. Y poco más adelante agrega:
Concebir que el argumento creacionista del diseño de los seres vivos como evidencia de la mano del
creador podía ser sustituido, ya no por un misterioso impulso interno hacia la perfección, si no por
procesos mecánicos sin una dirección predeterminada, representó el paso clava para estructurar el campo
de la evolución como una disciplina científica. (Lessa, 1996, p. 63)

También Thomas Hunt Morgan, en el prefacio de su (1943) hace una explícita mención al
mecanicismo de la teoría de la evolución, en este último sentido del término. Allí afirma:

Me doy perfectamente cuenta que […] la interpretación mecanicista de la evolución de las cosas vivientes
puede parecer ingenuo si se la compara con algunas de las [interpretaciones] sutiles filosóficas y metafísicas
que han sido propuestas recientemente como alternativas. Asimismo me doy cuenta que el empleo del
término «mecanicista» puede […] exponer mis opiniones al oprobio del materialismo […], más si se lee
[este] texto con atención espero hacer desaparecer, hasta cierto punto, las deducciones algunas veces
imputadas a los que tienen propensiones mecanicistas. (Morgan, 1943, Prefacio)

7

CONCLUSIÓN

Que mecanicismo sea una doctrina caracterizada de muy diversos modos, es un hecho que
establecido con suficiente evidencia en otros trabajos (Salvatico, 2006) En esta oportunidad he
intentado mostrar que esa diversidad de significaciones se mantiene cuando se evalúa como mecanicista
a la más importante teoría biológica del siglo XIX, la teoría de la evolución darwiniana.
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Mi elucidación de los cinco sentidos del mecanicismo muestra que lejos de constituir
compartimentos estancos, estos significados se hallan relacionados entre ellos. Pero a pesar de los
sutiles vínculos que puedan existir, esta misma elucidación permite distinguir que no es equivalente
afirmar que la teoría de la evolución de Darwin es mecanicista pues prescinde de entidades vitales, que
hacer la misma afirmación y expresar la idea que la generación de especies es un proceso impredecible
aunque sujeto a leyes naturales.
Presumo también que esta elucidación del mecanicismo contribuirá a precisar algunas afirmaciones
de la historia y filosofía de la biología del siglo XIX. Si mi análisis resulta correcto, una expresión como
“las ciencias biológicas del siglo XIX muestran un paulatino acercamiento a concepciones mecanicistas”
también requiere de explicitación, la cual será posible encontrarla bien entre alguno de los cinco
sentidos presentados, bien en algún otro sentido que no haya sido recogido por este trabajo.
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Educação científica, pós-modernidade e transdisciplinaridade
Luiz Carlos Jafelice *

1

INTRODUÇÃO

2

RACIONALIDADES E SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Vivemos uma crise civilizatória. Vários aspectos da vida em sociedade apresentam problemas
inéditos na história da humanidade. Um deles é a impossibilidade de identificação de causas isoladas,
que levam a eventos independentes, que admitem soluções compartimentadas. Prevalecem, porém, a
mentalidade de uma época em que esse tipo de diagnóstico e tratamento eram possíveis, mesmo que
precariamente, e a ideologia da globalização regida por leis de mercado, que orienta a estruturação das
sociedades contemporâneas amparada na ciência e na tecnologia.
Assim, poucos estranham – inclusive entre educadores! – quando certos setores enfatizam, quase
que exclusivamente, que vivemos uma crise de letramento científico. Embora isto ocorra, não significa,
porém, que outras crises, tão ou mais importantes, estejam ausentes. Por exemplo, tampouco os
letramentos artístico e espiritual, estão resolvidos. Na verdade, muito pelo contrário. E tais ausências,
inclusive, facilitam a insensibilidade, a intolerância e desentendimentos multiculturais de todo tipo.
Contudo, na ordem comandada pela racionalidade única dominante, ausências destes outros teores
são ignoradas. Prevalece, enfim, uma visão fragmentadora e cartesiana, herança emblemática da
modernidade, que afeta todas as tentativas de soluções, inclusive, é claro, na área de educação.
Aqui refletimos sobre essas questões segundo uma perspectiva ainda pouco comum na área de
educação. Propomos uma reflexão de cunho sociológico sobre a forma como o ensino de ciências vem
sendo discutido e praticado mesmo por aqueles preocupados e críticos daquele ensino. Trazemos
elementos referenciais característicos de uma leitura pós-moderna para analisar e discutir a concepção
de realidade implicitamente adotada por professores de ciências e os aspectos ideológicos, subjacentes
ao pensamento único hegemônico, embutidos nas suas práticas pedagógicas. Sugerimos como a
abordagem transdisciplinar e o olhar da biologia do conhecimento podem, em princípio, dar conta de
superar lugares-comuns, limitações e a dicotomia entre as culturas humanística e científica prevalecente
nos caminhos em que a educação científica tem se encurralado.
As discussões neste texto dizem respeito à educação como um todo. Quando enfocamos educação
científica é devido à sua relação tributária para com o conhecimento científico, segundo a visão
disciplinar convencional; nossa opção por esse enfoque visou favorecer a comunicabilidade das análises,
mas não deve ser entendida como endosso à preservação daquela visão, a qual criticamos.
Das muitas possibilidades da racionalidade, todas igualmente constitutivas e nobres do humano, a
modernidade restringiu-a ao reduto da cientificidade, àquela de caráter cognitivo-instrumental. Como
Boaventura de Sousa Santos evidencia:
A análise retórica da ciência moderna, quer na versão forte (a ciência como retórica), quer na versão fraca
(a retórica na ciência), é fundamental neste momento de transição paradigmática para relativizar as
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pretensões cognitivas da racionalidade cognitivo-instrumental. A relativização do seu valor cognitivo exige
a relativização do seu valor instrumental (Santos, 2005, p. 103).

Enfim, como Milton Santos sintetiza com lucidez:

Como as técnicas hegemônicas atuais são, todas elas, filhas da ciência, e como sua utilização se dá ao
serviço do mercado, esse amálgama produz um ideário da técnica e do mercado que é santificado pela
ciência, considerada, ela própria, infalível. Essa, aliás, é uma das fontes do pensamento único. Tudo o que
é feito pelas mãos dos vetores fundamentais da globalização parte de idéias científicas, indispensáveis à
produção, aliás acelerada, de novas realidades, de tal modo que as ações assim criadas se impõem como
soluções únicas (Santos, 2000, p. 53).

Como, freqüentemente, a ciência passa a produzir aquilo que interessa ao mercado, e não à humanidade
em geral, o progresso técnico e científico não é sempre um progresso moral. Pior, talvez, do que isso: a
ausência desse progresso moral e tudo o que é feito a partir dessa ausência vai pesar fortemente sobre o
modelo de construção histórica dominante no último quartel do século XX (ibid., p. 65).

Essa exclusão atual, com a produção de dívidas sociais, obedece a um processo racional, uma racionalidade
sem razão, mas que comanda as ações hegemônicas e arrasta as demais ações. Os excluídos são o fruto
dessa racionalidade (ibid., p. 74).

E chegamos, assim, ao século XXI, com um cenário de verdadeiro retrocesso moral, pode-se dizer.
O que nos preocupa é a distância que uma fração significativa dos educadores mantém destas questões.
Essa fração parece ter pouca, ou nenhuma, consciência da teia de interesses entre suas atividades
profissionais e outras relações sociais presentes na dinâmica social como um todo e, ingenuamente, se
considera livre de tais influências ou crê que é outra área de conhecimento que deve se encarregar de
tais questões. Essa deficiência de visão é outra conseqüência da compartimentação do saber na
formação desses profissionais, onde questões de “humanas”, em particular de cunho sociológico, não
são devidamente tratadas.
Constata-se o oposto do esperado. Hoje, encontramos uma educação científica relutante, senão
preconceituosa, em relação a uma leitura sociológica do empreendimento da ciência (vide em Greca e
Freire, 2004, uma boa exposição sobre esse estado de coisas). Tal postura é muito perigosa, pois
contribui para referendar e, portanto, reforçar a instalação dos meios e das mentalidades de exclusão
que tanto se precisa combater. Em Jafelice (2004) discutimos a cadeia da exclusão que compusemos para
ressaltar as conexões entre educação científica e outras forças sociais e as conseqüências dessas
conexões.
Por isto, quando Boaventura Santos diz, da ciência, que “deve-se suspeitar de uma epistemologia que
recusa a reflexão sobre as condições sociais de produção e de distribuição (as conseqüências sociais) do
conhecimento científico” (Santos, 1989, p. 30, grifo do autor), é pertinente dizer que devemos suspeitar
igualmente de um ensino de ciências que faz a mesma recusa.
Boaventura Santos tem uma asserção-síntese – “conhecimento prudente para uma vida decente” –
como guia para a mudança paradigmática em curso. Esta compreende duas dimensões básicas:
epistemológica e social: “A transição epistemológica”, em particular, “ocorre entre o paradigma da
ciência moderna (conhecimento-regulação) e o paradigma emergente do conhecimento prudente para
uma vida decente (conhecimento-emancipação)” (Santos, 2005, orelha inicial), enquanto a transição
social é mais difícil de se antever no momento, embora envolverá a revisão da “sociedade patriarcal;
produção capitalista, consumismo individualista e mercadorizado; identidades-fortaleza; democracia
autoritária; desenvolvimento global, desigual e excludente” (ibid., p. 16), enfim, exigirá “um novo
paradigma, ou conjunto de paradigmas, de que apenas podemos vislumbrar sinais” (ibid., orelha inicial).
O que se faz necessário, portanto – e a participação dos educadores nesse movimento, desde que
assumida dentro desse novo espírito, é muito importante –, “é desenvolver epistemologias e teorias
sociais que ponham travão à proliferação da razão cínica, que alimentem o inconformismo contra a
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injustiça e a opressão e, por fim, que permitam reinventar os caminhos da emancipação social” (Santos,
2005, orelha inicial).
Embora não aderimos ao “programa forte” da sociologia da ciência, reconhecemos elementos
daquele enfoque muito importantes para as mudanças necessárias. Com efeito, Collins e Pinch (2003),
por exemplo, enfatizam que para o cidadão comum, em uma sociedade democrática, ser “capaz de
tomar decisões mais sensatas sobre esses assuntos [relacionados à ciência]” (ibid., p. 195) ele precisa
saber mais sobre ciência do que mais ciência. Eles argumentam que pensar o contrário disto – conforme
ouvimos constantemente – além de ser estranho, expressa uma “postura [que] é uma das maiores
falácias de nosso tempo. Por quê? Porque doutores e professores tomam diferentes partidos n[os]
debates [envolvendo questões científicas controversas, em geral atreladas a decisões políticoeconômicas pendentes]” (ibid., p. 195). Esses autores explicitam que “[a] razão de tais debates não
solucionáveis, apesar de toda essa especialização [dos debatedores]” (ibid., p. 196) reside em aspectos
que têm sido cada vez mais esclarecidos pelas abordagens sociológicas da natureza da ciência.
É importante ressaltar que:
[...] todos os lados [dessas] contendas têm um grau de conhecimento especializado muito superior ao que
se poderia esperar que algum cidadão comum tivesse e todos os lados sabem como defender seus
argumentos principais com clareza e sem falácias óbvias. [...] [O que se constata é que se] os cientistas na
vanguarda da pesquisa não conseguem resolver suas diferenças profundas por meio de experimentos
melhores, conhecimentos mais amplos, teorias mais avançadas ou raciocínios mais claros [...] [, então [é]
ridículo esperar que o público em geral se saia melhor (Collins e Pinch, 2003, pp. 195-196).

Ou alguém ainda acredita seriamente que, por exemplo, decisões sobre o uso de transgênicos ou de
energia nuclear no Brasil serão tomadas principalmente com base em conhecimentos técnico-científicos
em biologia ou física? Tomando este último exemplo para explicitar nosso ponto: qual professor de
física do terceiro ano do ensino médio acredita que aquilo que ele trabalhou com seu aluno sobre
conteúdos específicos de física nuclear, capacitará esse aluno a ter uma participação mais ativa e
consciente, nas discussões das questões técnicas de física envolvidas, quando um ministro de ciência e
tecnologia decidir que o número de centrais nucleares deve aumentar no país? Seria muita ingenuidade,
ou opção ideológica, acreditar que decisões desse teor de fato acontecem amparadas essencialmente em
questões conceituais e técnicas. Por outro lado, é igualmente um equívoco imaginar que naquilo que
aquelas decisões possam depender de conhecimentos técnico-científicos específicos, nosso estudante,
que só teve contato com física no ensino médio, e, neste exemplo, com física nuclear durante algumas
aulas no ensino médio, terá condições de fundamentar sua participação cidadã naquele processo
decisório com base no breve, senão muito precário, contato que teve com os conhecimentos requeridos
para tal fundamentação.
Esse quadro reforça os argumentos e proposta de Collins e Pinch (2003), quando dizem que é
preciso “[m]udar a compreensão pública do papel político da ciência e da tecnologia” (ibid., p. 197).
“[P]ara os cidadãos que desejam participar do processo democrático de uma sociedade tecnológica, a
ciência que eles precisam conhecer é a controversa” (ibid., p. 14). Por isto, esses autores, com razão,
insistem: “para nossos próprios filhos, os futuros cidadãos de uma sociedade tecnológica, [...] conhecer
o conteúdo da ciência [não] precisa ser algo tão rigoroso e extensivo, e talvez bitolado, como é
atualmente [...] [muito mais importante e útil é conhecer] o funcionamento interno da ciência” (ibid., p.
203). Em resumo, o ponto-chave é que o conhecimento suficiente que “o cidadão comum precisa ter
[...] para votar sobre questões técnicas [...] é sobre a relação entre os especialistas e os políticos, os
meios de comunicação e o resto de nós” (ibid., p. 196).
Muitos cientistas e educadores científicos alegam ter medo quando a discussão avança para os
terrenos aqui invadidos. A argumentação básica para justificar esses receios é que assim procedendo se
incentivará a anti-ciência, o irracionalismo, o niilismo etc. Isto não tem fundamento, embora traia uma
concepção do viver.
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Não podemos nos estender neste ponto. Apenas observamos que, primeiro, aqueles medos revelam
uma visão que acredita que a área da educação científica pode, ou deve, ser excluída desse setor das
discussões contemporâneas considerado fora do escopo daquela área. Não pode, pois a educação surge
na sociedade e se dá nela e para ela. Segundo, que transparecem ser medos de índole paternalista ou
autoritária. Afinal, os estudantes, de qualquer nível de ensino, estão preparados para lidar com as
inquietações aqui mencionadas, pois tais “assuntos” são parte da vida cotidiana, pelo menos da vida fora
da escola. Seus professores, por outro lado, em geral, é que parecem não estar em condições de discutir
aqueles assuntos com o espírito adequado.

3

PÓS-MODERNIDADE

4

TRANSDISCIPLINARIDADE

A modernidade conduziu-nos à crise civilizatória que vivemos na cultura ocidental, mas cujas
implicações abatem o mundo todo. Desse quadro de desconforto e insatisfação vai se desenvolver o
pensamento pós-moderno, que nega a validade de meta-discursos, de visões universalizantes, de
perspectivas hierárquicas absolutas. Ao fazer isto, ele destrói certezas, abre possibilidades para a criação
contínua e para a relativização das interpretações de mundo e cobra uma atuação crítica irrestrita
ininterrupta. Nada mais conflitante, portanto, com as promessas de conhecimento e visão de mundo
privilegiados que a ciência foi se atribuindo após o século XVII.
A pós-modernidade também nos liberta de amarras teleológicas que o modernismo decretava para
nosso destino enquanto integrantes do universo. Contudo, é preciso ressaltar, ela não faz isto sem criar
outros problemas. A pós-modernidade é uma construção heterogênea. Mesmo críticos diretos, porém,
reconhecem que ela possui também pontos positivos e, em alguns aspectos importantes, avança em
relação ao pensamento da modernidade.
Por isto, frente ao mosaico tão diversificado da pós-modernidade, cabem alguns esclarecimentos.
Argumentar, como o fazemos, que as mudanças observadas interferem em todas as áreas da existência e
que esse novo pensamento tem mais a contribuir na conformação do modo contemporâneo de se estar
no mundo do que aquele oferecido pela modernidade, não significa propor um niilismo ou um
dadaísmo na educação, nem a inutilidade de construção de alguma visão de mundo. Significa constatar
que a inaptidão da educação em lidar criativamente com esse novo pensamento contribui para
intensificar a separação entre as “duas – ou mais – culturas”, com todas as implicações deletérias
associadas. A continuar a resistência observada, é como se o ensino de ciências, em particular, e as
transformações que ocorrem na cultura contemporânea pudessem pertencer a vasos não-comunicantes
ou sistemas isoláveis. Não devemos permitir que dificuldades naturais em lidar com mudanças tão
variadas, e às vezes antagônicas, nos imobilizem.
Portanto, convém explicitar que a leitura pós-moderna que consideramos importante incorporar em
uma pedagogia crítica é aquela que contempla reflexões mais arejadas, que tentam extrair o que de
melhor o pensamento pós-moderno pode contribuir para a atualização e aprimoramento da educação,
sem se perderem na criação e adoção de uma disfarçada nova ideologia toda abrangente que engessa a
autonomia de pensamento e a criatividade. É o que podemos chamar de pós-modernidade “de
oposição” (Santos, 2005, pp. 29 e seguintes) ou “reconstrutiva ou revisionista”: “em lugar da
desconstrução como ponto final, há uma visão reconstrutiva que tenta superar as visões do mundo
moderno, não com a eliminação da possibilidade, em si, de visões de mundo, mas construindo uma
revisão das premissas modernas” (O’ Sullivan, 2004, p. 62).
O pensamento transdisciplinar visa “traduzir a necessidade de uma jubilosa transgressão das
fronteiras entre as disciplinas, sobretudo no campo do ensino e de ir além da pluri e da
interdisciplinaridade” (Nicolescu, 1999, p. 11). Por sua própria natureza, “a transdisciplinaridade age em
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nome de uma visão: a do equilíbrio necessário entre a interioridade e a exterioridade do ser humano, e
esta visão pertence a um nível de Realidade diferente daquele do mundo atual” (ibid., p. 122.).
Segundo Roberto Crema, a idéia é desenvolver “uma proposta transdisciplinar que vise, em última
instância, um conhecimento reconectado à dimensão amorosa”, que possibilite “uma atitude de
solidariedade frente ao bem comum”, e “para isso é fundamental a integração e sinergia entre a via
quantitativa e a qualitativa, razão e coração, ciência e mística, Ocidente e Oriente, análise e síntese”
(Crema, 1993, pp. 142-143).
Há que se evitar, contudo, o desenvolvimento de um neo-cientificismo e de ideologias extremistas.
Como explicita Basarab Nicolescu, “o homem interior”, central em uma abordagem transdisciplinar, “é
o pesadelo de todo o cientificismo e de toda a ideologia totalitária, qualquer que seja seu disfarce”
(Nicolescu, 1999, p. 125).
Os movimentos pós-moderno e transdisciplinar não foram orquestrados de modo articulado, em
diálogo conjunto entre os envolvidos. Contudo, sendo ambos fruto das muitas insatisfações frente às
conseqüências da modernidade, suas filosofias guardam vários pontos básicos em comum. A
abordagem transdisciplinar, em particular, propõe o abandono do modelo do pensamento único, a
revalorização de padrões de pensamento mítico-simbólicos, a convivência com a incerteza inerente ao
conhecimento, a reintegração da espiritualidade enquanto dimensão existencial. Esta abordagem pode,
portanto, fornecer uma perspectiva mais adequada e criativa na sobrelevação dos condicionantes
modernistas e na condução de uma educação mais humanizadora, acolhedora das diversidades culturais
e epistemológicas e colaboradora na integração das diferentes culturas científicas.
Fica evidente, do breve resumo acima, como alguns dos princípios básicos do pensamento
transdisciplinar soam estranhos à habitual formação que os professores recebem – mais ainda se forem
professores de ciências – e, portanto, o grau de resistência que a tentativa de uma reforma educacional,
necessária, que contemple tal pensamento na prática, enfrenta.
Como levar um tipo de proposta como esta para as licenciaturas, ainda é algo em aberto. Contudo, a
transdisciplinaridade nos oferece orientações filosóficas e práticas adequadas para empreender-se as
mudanças exigidas na formação e atuação profissional do professor contemporâneo. Temos realizado
algumas iniciativas para levar a abordagem transdisciplinar para a escola – em vários níveis de
escolaridade – e para a formação de professores, no caso particular em que a porta de entrada é o
ensino de astronomia. Os resultados têm sido muito estimulantes. Está além do escopo deste trabalho
aprofundarmos esta parte. A abordagem que desenvolvemos, fundamentações, práticas criadas,
sugestões de aprofundamentos etc., podem ser encontrados em Jafelice (2002; 2004), Costa (2005),
Lima (2006) e Medeiros (2006).

5

REALIDADE, IDEOLOGIA E O APORTE DA BIOLOGIA DO CONHECIMENTO

1

Na verdade, uma objetividade definida em função das condições de constituição do observar e do conhecer enquanto

Realidade e consciência – aqui entendida no sentido de julgamento ético, moral, de valores – têm
imbricações complexas, com amplos efeitos nas construções das representações sociais, na concepção
de mundo, na própria constituição do direito.
Humberto Maturana, ao interpretar o conhecer desde a perspectiva da biologia do conhecimento,
propõe a existência de dois domínios ontológicos: o das ontologias transcendentes e o das ontologias
constitutivas (e.g., Maturana, 2001, pp. 27 e seguintes). No domínio das ontologias transcendentes,
pressupõe-se que há uma objetividade, sem parênteses (na denominação de Maturana, isto é, a
objetividade que a postura realista considera corresponder à realidade absoluta, independente do
observador). Neste domínio “a existência precede a distinção” (ibid., p. 31). No domínio das ontologias
constitutivas, o que há é uma (objetividade), isto é, uma objetividade entre parênteses1. Neste domínio “a
existência se constitui na distinção2” (ibid., p. 31).
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É no domínio das ontologias transcendentes, portanto no do realismo, em que têm sentido
afirmações do tipo: “a matéria é o último; essa é a realidade última, tudo tem que ser explicado em
função da matéria... ou da energia, ou de Deus, ou da consciência.” (Maturana, 2001, p. 42). Esse autor
nos alerta, com ênfase, para as conseqüências de se adotar a concepção de mundo da “objetividade sem
parênteses”, dizendo que neste domínio “sou sempre irresponsável” (em todos os sentidos, inclusive
socialmente) (ibid., p. 39). Com efeito, frente a uma Realidade dada – com “R” maiúsculo – não há em
que possamos intervir ou modificar, pois há ditames sobre-humanos, intransponíveis, que não nos
deixam alternativa; temos que aceitar; afinal, assim é a Realidade! Maturana, contudo, está dizendo que
“a realidade é sempre um argumento explicativo” e, portanto, na “objetividade entre parênteses há
tantas realidades quantos domínios explicativos, todas legítimas. Elas não são formas diferentes [...
nem] visões distintas da mesma realidade.” (ibid., p. 38).
Maturana ainda destaca: “No caminho explicativo da objetividade sem parênteses, eu não sou
responsável pela validade do que digo – portanto, a negação do outro não é responsabilidade minha. O
outro nega a si mesmo”, ao não aceitar minha referência à Realidade. Ao fazer isto, ele está equivocado
e deve ser negado. “A justificativa do que eu fizer na negação do outro está na referência à realidade.
‘Eu sou inocente’; ‘Olha, eu não queria te matar, mas você está errado’. É a justiça da realidade, do
conhecimento, da razão... Eu nem sequer preciso lavar as mãos” (Maturana, 2001, p. 38).
Vemos atos deste teor serem promulgados com o aval da ciência todos os dias – pois esta
representa, hoje, o conhecimento válido, o acesso à Realidade, o fruto superior da razão; além disto, “na
objetividade sem parênteses, [...] pensa-se que é possível controlar a natureza” (Maturana, 2001, p. 118).
Esta é, aliás, uma das conseqüências de uma ciência que separou completamente a cognição e a razão
(reduzida apenas à sua modalidade cognitivo-intrumental) da emoção e dos valores humanos, e é
também, por outro lado, o que tem contribuído muito para a insatisfação e o descrédito das pessoas em
relação ao empreendimento científico (vide mais comentários neste sentido em Greca & Freire, 2004).
Precisamos, portanto, construir as narrativas e os procedimentos que permitam a cada um de nós,
também no âmbito da educação científica, dizer, com Maturana: “quero contribuir para evocar um
modo de coexistência no qual o amor, o respeito mútuo, a honestidade e a responsabilidade social
surjam espontaneamente do viver a cada instante numa configuração do emocionar, porque nós todos
o co-criamos em nosso viver juntos” (Maturana, 2001, p. 199).
Assim, na nossa visão, o cerne do grave problema de nossos dias aqui enfocado – i.e., a hegemonia
da ciência enquanto projeto epistemológico superior e em seu atrelamento ideológico amparador do
pensamento único, desestruturador de nossas humanas concepções de solidariedade, espiritualidade e
compaixão – está na suposição de que há uma realidade ontológica cujo acesso e compreensão são
facultados aos humanos por uma só via: a científica.
Esta é uma profissão de fé. Mas é vendida como sendo a verdade sobre o empreendimento
científico, sobre as possibilidades epistemológicas imagináveis para humanos. Opinamos que se a
superação do realismo científico3 no ensino de ciências e na cultura em geral não for realizada a
contento, a crise civilizatória que vivemos terá maior probabilidade de se acentuar. A crença naquele
caminho único é a origem dos fundamentalismos mais extremados, incluindo entre eles, portanto,
também o fundamentalismo científico, que se deixa entrever com clareza principalmente quando não
está sob os holofotes.
Prega-se que se deve educar para o respeito, o plural, o diverso. Como?! É incompatível ensinar
ciências, por exemplo, como o percurso (epistêmico-metodológico) que nos leva (mesmo que apenas
através de representações formais e em parte e aos poucos) à verdade e apregoar que assim estaremos
fenômenos biológicos, isto é, “no entender que não podemos distinguir entre ilusão e percepção” (Maturana, 2001, p. 39).
Por exemplo, no momento em que faço a distinção entre o outro e eu, ambos, eu e o outro, passamos, simultaneamente, a
existir, não antes desse instante, nem além desse contexto.
3 Que é apenas uma concepção ontológica entre outras igualmente legítimas.
2
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respeitando a pluralidade cultural, a diversidade de credos, a dimensão existencial humana e suas
construções de significados. Há uma esquizofrenia estrutural nesse tipo de ensino que oculta um
antagonismo insuperável, que se tornará evidente e conflitante mais cedo ou mais tarde.
A imbricação inevitável entre sociedade, visões de mundo, posturas filosóficas, ontológicas,
epistemológicas e ideológicas associadas, e a educação, justifica uma reforma profunda no modo como
os educadores são formados.

6

UMA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO DO NOVO PROFESSOR

Outro complicador desta já complexa e delicada discussão é o fato de as ciências naturais
normalmente serem ensinadas com base numa miscelânea de pressupostos filosóficos contraditórios
sobre a realidade (por exemplo, realistas e idealistas), que não estão explícitos nos manuais pelos quais
os professores de ciências se formaram nem naqueles que eles usam para lecionar. Professores que
tentam fundamentar suas práticas nessa barafunda de ontologias, com freqüência aderem a um realismo
que contradiz frontalmente com o construtivismo que, por formação e reflexão superficiais, ou moda,
esses mesmos professores dizem adotar como fundamento epistemológico para suas práticas didáticopedagógicas.
Um professor com tal grau de inconsciência e confusão filosófica é alvo fácil para o pensamento
único dominante. Esse profissional, enquanto acredita estar melhor preparando seus alunos para um
exercício de cidadania responsável, na verdade estará servindo de menino de recado para a ciência de
plantão e prestando um serviço essencialmente de doutrinação.
Um ponto central nesta discussão é sabermos qual filosofia da educação ampara nossas reflexões,
propostas e ações em educação. Para tal, são úteis as análises de Paulo Ghiraldelli Jr. (baseadas, em
parte, no pensamento de Anísio Teixeira):
[...] se sou professor e entro na sala de aula, entro para dizer um discurso verdadeiro e moralmente correto.
Ora, mas o que me garante que eu falo a verdade e que eu julgo e ensino a julgar corretamente [...] [, se, por
um lado,] a escola não pode ensinar algo sem justificativa, sem um solo que possa ser chamado de
metadiscurso [...], ou sem [...] uma teoria do conhecimento – conhecimento que é a base dos conteúdos
escolares [–, e, por outro lado,] vivemos em uma época pós-moderna [...] em que narrativas como as da
ciência e da tecnologia se desligaram na consciência dos intelectuais dos grandes discursos filosóficos que,
na modernidade, eram tomados pelos intelectuais como sustentáculos necessários dos discursos com valor
de verdade? [...] [E mais:] como fazer [...] [esse tipo de] junção, capaz de nos armar com novas sínteses, se
a escola resiste às novas idéias, [...] às novas sínteses filosóficas que tornariam o discurso educacional – tanto
a didática quanto os conteúdos – um conjunto harmônico entre narrativas científicas e as novas
justificativas, digamos, filosóficas? [Em suma,] como ver na escola a sua prática, dentro de uma democracia
[...], em harmonia com uma “filosofia da sociedade democrática”? (textos de Ghiraldelli, 2000, pp. 30-36,
rearranjados por nós; grifos do autor).

Este é um problema básico da filosofia da educação, levantado pelo pensamento pós-moderno, que
pede uma revisão fundamental em educação – de modo mais agudo em educação científica, por esta
lidar quase exclusivamente (da forma em que ainda é praticada) com o que até há pouco era sinônimo
de verdade e certeza. Esses questionamentos, porém, costumam ser ignorados pelos professores,
porque ausentes em sua formação, pois tampouco os formadores daqueles encaram tais
questionamentos com a seriedade e profundidade necessárias.
A separação entre as culturas humanística e científica tem sua perpetuação garantida com o presente
modelo de licenciaturas. Portanto, não vamos mudar esse estado de coisas se não modificarmos
significativamente a universidade. Em particular, um ponto básico do anacronismo e inaptidão das
atuais licenciaturas está na matriz moderna em que elas estão montadas. José Camilo dos Santos Filho
nos chama a atenção:
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Este é um momento importante para que ela [a universidade], ao invés de agir como fez a universidade
pré-moderna, que passou quase dois séculos vivendo à margem do mundo moderno, fechando-se e
rejeitando aceitar o diálogo, confronte imediatamente os novos desafios da pós-modernidade e adapte-se
criticamente aos novos tempos (Santos Filho, 2000, p. 52).
Os cursos da universidade não podem mais ignorar o tema da pós-modernidade e suas implicações para
seu campo específico, em termos teóricos e práticos (ibid., p. 54).

Esse autor enfatiza ainda:

As respostas às questões levantadas pelos teóricos da pós-modernidade nem sempre são satisfatórias, mas
muitas das críticas feitas à modernidade são pertinentes e desafiadoras das convicções atuais sobre a
compreensão da sociedade e do indivíduo, dos valores sociais, dos problemas da justiça e igualdade sociais
e do papel do estado e do mercado na estrutura da sociedade, para que tudo isso possa ser equacionado a
serviço do ser humano e não da máquina, do capital ou do mercado (Santos Filho, 2000, p. 53).

Na nossa opinião, devemos dizer, na verdade, “para que tudo isso possa ser equacionado a serviço
do ambiente [...]”, como um todo, do planeta, em primeiro lugar, do qual somos apenas uma parte. Esta
postura é mais coerente com uma visão biocentrada (Hutchison, 2000), que consideramos fundamental
incorporarmos em nossa forma de ser, de refletir, de agir, em vez da tradicional visão antropocentrada,
ainda herança traiçoeira e perniciosa da modernidade em nós.
A pós-modernidade pede um professor que não tenha uma “concepção robusta de verdade” (como
aquela defendida pelo realismo científico, por exemplo) e, sim, um professor que “é essencialmente
alguém que não tem a verdade mas [...] que necessariamente deverá ter a coragem para discutir caso a
caso, dia após dia, situação por situação, sem esquivar-se, o que é verdadeiro e o que é falso” (Ghiraldelli,
2000, p. 75, grifos do autor), alguém que “não [pode] mais ter uma única chave que forneceria respostas
gerais – universais” (ibid., p. 75).
Na nossa visão, o professor de ciências necessário na sociedade contemporânea é radicalmente
diferente daquele que está em exercício, ou sendo formado, atualmente. Argumentamos que o
professor de ciências que se necessita no mundo contemporâneo é aquele que não tenha apenas
conhecimentos, habilidades e competências para ensinar ciências, na acepção tradicional dos conteúdos
e aptidões cognitivos específicos. Precisamos de um profissional com formação mais eclética e
transpessoal, versado em ciências, mas também em artes, humanidades, corporeidade, conhecimentos
tradicionais, espiritualidade, que valorize e invista na cognição e na razão, mas também que cultive e
aprimore a emoção, o afetivo e a intuição, habituado a atuar na transgressão das fronteiras disciplinares
de modo criativo e consistente com a nova visão de mundo que necessitamos construir.
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1

INTRODUÇÃO

2

VIAS VISUAIS

É o conjunto de transformações sensoriais operadas em nossos cérebros que nos coloca em contato
com o mundo. É, no entanto, o conjunto de nossas ações que decide entre nossa permanência ou
deleção desse mesmo mundo. Nos primatas, em particular nos seres humanos, a percepção visual
constitui-se na principal fonte de informações sobre o ambiente. Portanto, dada sua importância na
aquisição de conhecimento e emissão de respostas comportamentais, a dicotomia percepção-ação tem sido
extensamente investigada nos últimos anos, sob o ponto de vista neurofisiológico.
Desde os anos 60 do século passado, tem sido proposta a existência de dois circuitos (vias) neurais
de processamento sensorial, relativamente distintos e independentes, responsáveis por aspectos
complementares da função visual (Schneider, 1969). O desenvolvimento desses estudos revelou a
existência de uma via visual que se localiza mais ventralmente ao longo de suas projeções no córtex
cerebral (via ventral), enquanto outra (via dorsal) projeta-se mais dorsalmente ao longo das áreas
corticais (Ungeleider & Minsky, 1982). Baseado em sólidas evidências evolutivas, psicofísicas e clínicas,
recentemente foi proposta uma dicotomia funcional entre essas duas vias: a via ventral,
filogeneticamente mais recente, incumbe-se de operações neurais que levam à percepção visual
consciente e à construção de representações do mundo exterior; já a via dorsal tem o papel primordial de
processar informações sensoriais responsáveis pela emissão de movimentos, participando no
planejamento e execução de ações visualmente guiadas (Goodale & Milner, 1992; Milner & Goodale,
1995).
Embora essa dicotomia não deva ser tomada como absoluta, e interações fisiologicamente
significativas dessas duas vias ocorram ao longo de suas projeções corticais, dela emerge a distinção
conceitual entre saber o quê (papel atribuído à via ventral) e saber como (papel da via dorsal). Essa distinção
torna-se ainda mais flagrante com o estudo de pacientes neurológicos, portadores de lesões caprichosas
ao longo de uma dentre essas duas vias visuais. Por exemplo, pacientes com lesões ao longo da via
dorsal apresentam deficiências ao realizarem uma tarefa motora simples (ataxia óptica), embora
demonstrem uma percepção normal do mundo visual; ao contrário, portadores de lesões que
comprometem a via ventral apresentam déficits perceptivos (agnosias), embora possam desempenhar
uma tarefa motora de forma relativamente precisa, guiada por estímulos visuais que esses pacientes
negam enxergar (podemos dizer, grosso modo, que esses pacientes não precisam “ver” para “agir”).
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Figura 1: O esquema representa as duas vias de processamento visual. Ambas originam-se na retina e projetamse para o córtex visual primário (V1). A partir daí, a via dorsal dirige-se ao córtex parietal posterior, enquanto a
via ventral segue rumo ao córtex temporal inferior.

3

CONSEQÜÊNCIAS EPISTEMOLÓGICAS

O sucesso alcançado pela nova abordagem sobre o papel funcional das duas vias visuais, proposta
por Milner e Goodale, deu origem a diversas análises teóricas que vêm buscando explorar as
conseqüências epistemológicas dessas descobertas. Baseada em uma outra interpretação da organização
das vias visuais, discutida acima, foi proposta a dicotomia rotulada de semântico-pragmática (Jeannerod,
1997). A via ventral, responsável pelos processos de identificação e categorização visuais de um objeto,
associa-se ao conteúdo semântico atribuído a um percepto. Já a via dorsal oferece, de forma pragmática,
as informações extraídas de um objeto visual aos circuitos envolvidos na organização da ação. Andy
Clark propõe que devemos mudar nossa caracterização do papel funcional da experiência visual
consciente e abandonar o que ele classifica como “pressuposto do controle baseado na experiência”
(Clark, 2001). Ele sugere o desacoplamento da percepção visual consciente dos sistemas de controle da
ação – a ação seria apenas indiretamente controlada pela percepção. Consciência, memória e razão
emergiriam como um grupo funcionalmente unificado, enquanto a execução “on-line” da atividade
motora dependeria de outros tipos de recursos, filogeneticamente mais antigos. Michael Anderson
sugere que, frente à descoberta das duas vias, devemos tratar o sujeito epistemológico como mais
complexo e epistemicamente mais “poroso” do que se supôs até o momento (Anderson, 2006). Os
seres humanos seriam abertos para o mundo via múltiplos canais, cada um operando de acordo com
sua própria lógica e de acordo com suas próprias regras epistêmicas. Já foi notada, também, a existência
de fortes paralelos entre esse processamento dual da informação visual e as diversas teorias psicológicas
da percepção. Joel Norman, por exemplo, tenta reconciliar e unificar abordagens ecológicas e
construtivistas da percepção visual, relacionando o funcionamento da via dorsal a abordagens
ecológicas, e o funcionamento da via ventral a abordagens construtivistas (Norman, 2001).
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Nossa proposta é a de que existe uma dicotomia de essência semelhante nos alicerces da prática
científica, onde também podemos observar a busca por um conteúdo explanatório (semântico) justaposto
a um caráter empírico (pragmático). Uma teoria científica poderia ser comparada à construção sensorial
que emerge em nossas vias visuais, sendo que a via ventral, responsável pela geração de um percepto,
constituiria o conteúdo explanatório, representacional, de um mundo exterior; já a via dorsal, incumbida
de suprir as guias visuais necessárias à emissão de um movimento, corresponderia ao caráter empírico,
instrumental, de interação com esse mesmo mundo. Essa metáfora pode ser-nos útil em várias
questões, como veremos adiante.

4

O PAPEL DA EVOLUÇÃO

5

SUBDETERMINAÇÃO TEÓRICA

Constatamos que muitas ações motoras prescindem da construção de uma representação perceptiva
dos objetos sobre os quais incidem: executar uma tarefa relativamente simples, depois de ter sido
suficientemente aprendida, é um exemplo cotidiano; outro exemplo, mais raro e significativo, é o
comportamento de pacientes, portadores de lesões ao longo da via ventral, que conseguem executar
uma ação motora satisfatória ainda que neguem a percepção visual do mundo exterior. Por meio da
metáfora aqui proposta, essa constatação nos levaria à adoção de uma postura instrumentalista em
relação às teorias científicas: se não é necessário ver para agir, a atividade prática não dependeria
obrigatoriamente da explanação teórica. Adotando, no entanto, um prisma evolucionário em nossa
abordagem neurofisiológica, podemos questionar a mera existência de uma via visual ventral, em
particular, ou da construção consciente de complexas estruturas perceptivas, em geral. Se essa
construção existe, foi selecionada evolutivamente por suas vantagens adaptativas, ao menos como
epifenômeno cogente de uma atividade neural útil ao organismo. Nossa metáfora nos remete,
imediatamente, às eventuais vantagens do conteúdo explanatório de uma dada teoria, bem-sucedida não
apenas por critérios pragmáticos derivados de seu caráter empírico e preditivo. Deveríamos, portanto,
abrir mão de uma postura estritamente instrumentalista-pragmática frente às teorias científicas.

Indo um passo adiante, lembramos do caráter individual e mutável da percepção sensorial, que não
só depende, a um mesmo tempo, dos observadores que a engendram, mas também, em um mesmo
observador, do momento em que se efetiva. A plasticidade de nosso sistema nervoso conduz a uma
diversidade de perceptos gerados a partir de um mesmo estímulo, não havendo a garantia (e tampouco
a necessidade) de uma relação biunívoca entre o conjunto de objetos sensoriais e o possível conjunto de
objetos perceptivos (o que é exatamente a razão de ser das ilusões visuais, onde um exemplo
significativo é oferecido pelo cubo de Necker). Esse fato, conhecido como fenômeno visual multiestável (demonstrado por meio de figuras ambíguas e rivalidade binocular), tem sido exaustivamente
demonstrado por experimentos neurofisiológicos e psicofísicos (para revisões, ver Leopold e
Logothetis, 1999; Blake e Logothetis, 2002). Em nossa metáfora, a inexistência de uma relação bijetora,
“um para um”, entre o conjunto de objetos do “mundo real” e aquele do “mundo percebido”, encontra
um paralelo na equivalência explanatória de múltiplas teorias, eventualmente incompatíveis e
subdeterminadas pelos dados observacionais disponíveis.
A partir dessas considerações, deveríamos, também, abrir mão de uma atitude estritamente realista
quanto ao conteúdo explanatório das teorias científicas. Tal como uma percepção, uma explanação
teórica (e também as entidades que ela recruta) não deveria ser tomada como uma representação fiel e
única do mundo exterior, mas uma representação contextual e útil, dentre muitas possíveis. A
objetividade e o realismo das teorias poderiam, assim, ser comparados à objetividade e realismo das
percepções no que se refere ao seu papel gerador de ações adaptativas; percepções “verídicas” (e o
próprio critério de verdade) seriam chanceladas, fundamentalmente, pelo valor adaptativo que
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conferem aos organismos, resultando em um critério realista, ainda que não-epistêmico, na medida em
que permite rótulos de “verdadeiro” ou “falso” (equivalentemente, “adaptativo” ou “não-adaptativo”)
independentemente da linguagem ou do observador. Em síntese, um percepto ou uma teoria poderia,
temporariamente, receber o rótulo de “verdadeiro” ou “real” na medida em que permite a elaboração
de ações (no caso de um percepto) ou de predições (no caso de uma teoria) cujos resultados se
confirmam, de forma adaptativa ou útil, frente aos critérios utilizados naquele lugar e naquele momento
(o que poderíamos chamar de “verdade circunstancial”).

6

REFUTAÇÃO POPPERIANA

7

INCOMENSURABILIDADE

8

DE METÁFORA A ISOMORFISMO

No entanto, frente a novas informações que vão se acumulando (novos fenômenos observados,
novas tecnologias), os critérios mudam, e com eles muda o nível de exigência para se rotular de
verdadeiro um percepto ou uma teoria. Manchas brancas em um raio-X antes “vistas” como um
artefato passam a ser “vistas” como uma patologia; manchas que são idênticas para o aluno iniciante
irão se tornar sinais radiológicos “visivelmente” distintos, com algum tempo de experiência. Esse
exemplo ilustra como os nossos perceptos vão sendo “refutados”, em um sentido popperiano, à
medida que vão se tornando obsoletos com a aquisição de novas informações. Continuamos a “ver”
um objeto do mesmo jeito enquanto suas predições vão se confirmando, mas passamos a questioná-lo
quando observações adicionais refutam suas predições (por exemplo, quando outras constatações, nas
quais acreditamos, refutam a previsão de que o raio-X era normal)1.
Como o ambiente encontra-se em constante transformação, novos desafios são constantemente
impostos não só a um mesmo indivíduo, ao longo de sua trajetória ontogenética, mas também às
espécies, em sua trajetória filogenética. Logo, não é surpreendente que informações sejam
constantemente adicionadas e excluídas da lista de critérios que validam um dado percepto, conduzindo
a refutações de perceptos que deixam de ser válidos (“verdadeiros”), e à sua substituição por outros que
fornecem previsões mais adequadas. Além disso, não há por que esperarmos que perceptos antigos
possam ser comparados aos atuais: o pesquisador experiente acha graça de sua ingenuidade quando,
como ainda um aluno, não era capaz de distinguir as “manchas” em um raio-X. Não há razão para se
comparar os dois perceptos gerados pelo mesmo objeto, em duas épocas diferentes da vida desse
pesquisador: esses dois perceptos são “incomensuráveis”, possuindo conteúdo semântico e valor
pragmático muito distintos. A passagem de uma percepção a outra a partir de um mesmo objeto
(“incomensuráveis” entre si), é análoga à “quebra de paradigmas” kuhniana, observada em uma
revolução científica. O próprio Kuhn ressaltou esse ponto diversas vezes em seu The structure of scientific
revolutions (Kuhn, 1962, principalmente no capítulo 9) e mesmo depois (Kuhn, 2000, capítulo 1).
A presente metáfora pode ser reconhecida como uma proposta naturalizada ou cognitivista frente à
epistemologia. E uma possível conjectura é a de que, mais que uma metáfora, o presente paralelo possa
constituir-se em um isomorfismo entre a arquitetura anátomo-funcional de nosso sistema sensorial e a
fundação epistemológica da prática científica. Como isomorfismo, esse paralelo permitiria um trânsito
bidirecional entre os modelos inerentes ao processamento perceptivo e aqueles inerentes à conceituação
1

Não é nosso objetivo, aqui, analisar a distinção popperiana entre os Mundos 1, 2 e 3 (Popper, 1972), sobretudo as relações
entre o Mundo 2 (das percepções subjetivas ou dos estados mentais) e 3 (das teorias cientificas em si mesmas). Na verdade,
a única distinção levada em conta no presente contexto é entre a realidade exterior e sua representação interior. Essas
representações – levadas a cabo pela via ventral – abrangeriam desde os mais simples perceptos (como a representação de
uma cadeira) até os grandes sistemas teóricos.

298

da atividade científica. Se útil, esse isomorfismo ofereceria a possibilidade de, ao se refinarem (ou
refutarem) modelos fisiológicos que abordam a integração sensório-motora, refinarem-se (ou
refutarem-se) também modelos descritivos, ou mesmo normativos, que visam oferecer uma maior
compreensão da atividade científica.

9

REALISMO E INSTRUMENTALISMO

Quando vemos um objeto (uma cadeira, por exemplo) somos compelidos a atribuir uma óbvia
realidade àquele objeto (já que podemos explorá-lo com outros sentidos, tocando-o, por exemplo).
Como o objeto é concreto, impenetrável, ganha o status de “real”. Isso é bastante útil do ponto de vista
adaptativo, pois quando um de nossos antepassados considerava um leão como algo “real”, certamente
estava em vantagem adaptativa em relação a um colega seu, mais cético e anti-realista, que considerava
o leão apenas um “recurso instrumental” inventado por nossos “modelos teóricos falíveis e
temporários”. Certamente muitos céticos do passado foram devorados por “entidades fictícias” que
existiam apenas em um “contexto instrumentalista”. Mas, se um leão é real, será um gene também real?
E o que dizer da realidade de um fóton?
Uma sugestão que pode ser proposta, e em nada definitiva, é que devemos fazer uma distinção entre
o mundo “lá fora” e o mundo “como o percebemos”. Se nos dermos conta que não há outro acesso ao
mundo “lá fora” exceto pelos nossos sentidos, a “concretude” e a “solidez” da cadeira no exemplo
acima continuam sendo construções de nosso sistema sensorial, e a própria categoria “cadeira” na qual
incluímos o objeto percebido é uma invenção da experiência humana. Não devemos negar a existência
de “algo” que produz a ativação de nossos receptores sensoriais na retina e na pele, mas devemos
questionar (e eventualmente negar) a “realidade” da categoria “cadeira” como tendo uma existência
independente do nosso aprendizado e da nossa particularíssima maneira de enxergar o mundo.
Um mesmo objeto, o que quer que ele seja, poderá pertencer a uma infinidade de diferentes
categorias, dependendo do observador (cuja observação é sempre “contaminada” pelas teorias
adquiridas ao longo de suas histórias filogenética e ontogenética), e, portanto, poderá assumir muitas
diferentes “realidades”. Essas realidades podem ser “incomensuráveis”, quando comparadas por
diferentes observadores, ainda que pertençam à mesma espécie (imagine um religioso fervoroso e um
cientista agnóstico discutindo a origem do universo ou da vida na Terra). De qualquer forma, ainda que
a “realidade” de uma entidade ou de uma teoria possa ser questionada e relativizada ao observador,
devemos considerar que uma dada “realidade” possa ser superior a outra, quanto à eficiência adaptativa
que confere ao observador que a adota. Mais uma vez, podemos admitir a existência de diferentes
“realidades circunstanciais”, cuja escolha não é arbitrária, mas definida por critérios pragmáticos
(adaptativos).
À luz dessa discussão, podemos conceber que, em vez de um julgamento definitivo que viesse banir
ou coroar quer a postura realista, quer a instrumentalista, o paralelo aqui proposto possa servir para
escrutinar a interação recíproca dessas posturas filosóficas, da qual, talvez, dependa o progresso da
jornada científica. Ou seja, da mesma forma que observamos, neurofisiologicamente, uma necessária
interação dos extremos percepção-ação, podemos conceber, como também epistemologicamente
necessária, a interação das atividades empírica e explanatória, ou das posturas instrumentalista e realista.

10 META-INDUÇÃO PESSIMISTA

Ao longo da escala filogenética, animais mais simples são capazes de reagir eficientemente a
estímulos do meio. No entanto, maior eficiência é obtida quando um animal se antecipa a potenciais
estímulos relevantes do ambiente, a partir de estímulos precedentes, ou “pistas”, que o habilitam a
predizer a ocorrência de situações futuras. A capacidade de predição depende da construção de
“modelos” que permitam a “simulação” de diferentes possíveis situações, modelos esses construídos a
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partir da relação causal entre “entidades” que, de alguma forma, refletem o ambiente. Logo, a
capacidade cognitiva de atribuir “realidade” a entidades e às suas inter-relações dinâmicas (uma
“teoria”) foi algo provavelmente selecionado favoravelmente pelo processo evolutivo.
Do ponto de vista evolutivo, como já discutimos acima, torna-se óbvio que a constante
transformação do ambiente impõe aos organismos a necessidade de continuamente adaptarem suas
percepções (“teorias”) desse mesmo ambiente e reciclarem seus perceptos (“entidades”). Logo, em
função de novos desafios e com a aquisição de novas informações, é natural supor que “entidades” e
“teorias”, úteis em um dado contexto, possam deixar de sê-lo, enquanto outras entidades serão
“inventadas” e incorporadas em novas “teorias”, as quais irão substituir as que foram refutadas. Dessa
forma, sob um prisma biológico, a constante sucessão de “teorias” (e de suas respectivas “entidades”)
pode ser considerada o modus operandi do sistema nervoso, elevando o conceito de “meta-indução
pessimista” ao status de mecanismo natural e desejável da função neural.

11 CONCLUSÃO

Constatamos que a dicotomia ventral-dorsal inerente ao sistema visual, que aqui discutimos, pode
generalizar-se para além do sistema sensorial, englobando aspectos muito gerais de nossa relação com o
mundo. De suas bases sensoriais, passando por construções perceptivas e integrações cognitivas,
podemos conceber sua extensão até a gênese de estruturas epistemológicas. Dessa forma, a atividade
científica poderia ser encarada como uma complexa elaboração de processos cognitivos, por sua vez
fundamentados em mecanismos intrinsecamente perceptivos e sensoriais: de um lado, observaríamos
uma atividade explanatória, representacional, e de alicerces predominantemente realistas (análoga ao
conteúdo próprio das percepções conscientes que construímos a partir de objetos sensoriais); de outro
lado, observaríamos uma atividade empírica, pragmática, e de caráter majoritariamente instrumental
(análoga ao conteúdo característico das ações inconscientes que emitimos a partir de guias sensoriais).
Essa argumentação fortalece a conjectura de um verdadeiro isomorfismo, em vez de simples metáfora,
entre os mecanismos neurais subjacentes à dicotomia percepção-ação, própria da neurofisiologia, e a
estrutura epistemológica subjacente à dicotomia realismo-instrumentalismo, própria da filosofia da
ciência.
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A repetição da experiência em Haller e Spallanzani
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1

INTRODUÇÃO

Ao longo do século XVIII, desenvolveu-se uma tradição de pesquisadores ocupados em conhecer o
funcionamento dos seres vivos por meio da realização de observações e experiências. O “experimento”
era então concebido, a partir de uma certa herança baconiana, como uma “experiência provocada por
uma ação voluntária, refletida, experientia quaesita” (Rudolph, 1991, p. 78). Assim, a partir de meados do
século, o experimento tornou-se “uma técnica complexa”, cujo acesso ficou cada vez mais restrito a
“sábios de profissão” (Roger, 1962, p. 195). Em outras palavras, a capacidade de verificar e discutir a
validade das experiências tornou-se então uma linha divisória, separando os naturalistas profissionais
dos naturalistas amadores e seus gabinetes de curiosidades, que tanto proliferaram no Iluminismo.
No âmbito da atividade científica experimental do século XVIII, pode-se tomar a repetição da
experiência como a sua “dimensão epistemológica central” (Ratcliff, 2001, p. 33). Partindo dessa
perspectiva, trataremos aqui da repetição das observações e experiências em dois autores importantes
do período, caracterizados exatamente pelo uso sistemático que fizeram da experimentação, o
fisiologista e médico suíço Albrecht von Haller (1708-1777) e o naturalista italiano Lazzaro Spallanzani
(1729-1799).
Iniciaremos indicando como concebiam a repetição de experimentos e discerniam a “repetição sob
iguais condições” da “repetição com variação de condições”. Em seguida, vamos comparar o que
diziam sobre a necessidade da repetição com o que realmente faziam. Além de algumas passagens de
suas obras publicadas, nos serviremos de registros privados, como os diários de pesquisa.
Consideramos os diários como fontes privilegiadas para a comparação pretendida porque representam
instrumentos importantes para conhecer, melhor que qualquer declaração publicada, o percurso da
pesquisa realizada por um autor, a sua escolha epistemológica e o método – e, com ele, a dimensão da
repetição – efetivamente adotado. Por fim, tendo por base a correspondência trocada entre os dois
investigadores, indicaremos como, numa controvérsia específica em que se envolveram, surgiram
reservas à repetição das observações e experiências, tanto da parte de Spallanzani quanto de Haller.

2

A REPETIÇÃO NAS OBRAS PUBLICADAS

A importância da repetição dos experimentos foi diversas vezes mencionada nas obras desses dois
investigadores. Em Spallanzani, a repetição servia como um critério de demarcação que podia distinguir
um “filósofo de carta” de um “filósofo da natureza” (Spallanzani, [1765], 1996, p. 133). Para Haller, a
repetição, ao lado da indução e da experiência, constituía um dos princípios fundamentais de sua
pesquisa fisiológica (Rudolph, 1991, p. 78). Em Spallanzani, a repetição da experiência era um critério
para “bem compreender, com certeza de ciência”, alguma coisa (Spallanzani, [1765], 1996, p. 114).
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Ao examinarmos os exemplos do uso da repetição das observações e experiências em Haller e
Spallanzani, logo percebemos que eles relatam duas configurações da repetição. Por vezes, a repetição é
uma multiplicação da observação ou do experimento “sob iguais condições”. Pode-se dizer que essa
repetição buscava, antes de tudo, uma confirmação do resultado das experiências. Era a garantia de
verdade e exatidão de todos os elementos envolvidos na observação ou na experiência, e isso para o
próprio observador, como também se pode perceber das palavras de Spallanzani: “eu havia feito as
observações e experiências o maior número de vezes que pareciam necessárias para ter resultados
seguros e constantes” (Spallanzani, [1780], 1999, p. 202).
No Saggio di osservazioni microscopiche concernenti il sistema della generazione dei Signori di Needham e Buffon,
Spallanzani algumas vezes fazia apenas uma menção genérica à quantidade de repetições: “por muitos e
inegáveis experimentos”; “experiências repetidas mais vezes”; “inumerável quantidade de outras
experiências o confirmaram” (Spallanzani, [1765], 1996, pp. 305, 329, 337). Outras vezes, contudo,
fornecia números precisos: “os seres [sapos] preparados em 40 vasos”; “experimentando de novo, [o
resultado] mostrou-se errado e ensinou-me quanto é fácil um filósofo errar quando quer,
apressadamente, sobre o débil apoio de poucas experiências, estabelecer cânones ou regras universais.
De fato, de 25 infusões de carne putrefata [...]” (Spallanzani, [1765], 1996, pp. 297, 336).
No relato publicado desse gênero de repetição são agregados dois elementos que contribuem à sua
validação: a presença das “melhores testemunhas” e a possibilidade de ser repetida por outros
investigadores. Em meio às diversas considerações metodológicas que encerram o Saggio, Spallanzani
nomeou os padres colaboradores que estavam presentes em suas observações (Spallanzani, [1765],
1996, p. 139). A constância das condições das experiências, acompanhada da descrição das
circunstâncias das operações efetuadas, era definida por Spallanzani como “um daqueles pontos
mestres preferencialmente estudados e discutidos para o encerramento de uma questão” (Spallanzani,
[1765], 1996, p. 130).
A segunda configuração da repetição, nesses e outros autores do período, ocorria com a introdução
de uma condição diferente ou modificada. Nesta segunda acepção, de “repetição com variação de
condições”, constelavam-se o que Charles Bonnet chamou “séries de experiências”, e que podem ser
entendidas como “conjuntos de experiências coordenadas para conhecer um dado fenômeno”1. Nessa
dimensão, a repetição não visava apenas a confirmação de resultados seguros e constantes, mas assumia
o papel de constituir-se, como já indicou Ratcliff, nos “meios válidos de uma demonstração” (Ratcliff,
1995, p. 13).
Spallanzani, em diversos momentos de suas pesquisas, dedicou-se a buscar soluções para temas
controversos adotando a repetição das observações e experiências feitas pelos autores em disputa como
a via de exame da controvérsia em foco. No Saggio Spallanzani decidiu “examinar pela via das
observações e experiências replicadas a controvérsia” sobre a geração dos microrganismos derivada dos
estudos de Needham e Buffon (Spallanzani, [1756], 1996, p. 102). Para tanto, fazia uso da introdução de
variações nos experimentos. Spallanzani escreveu que a força de prova de uma experiência dependia,
em grande parte, de acrescentar-lhe outras similares, ou seja, de experiências com variação de
condições, conforme notamos no texto a seguir:
O peso de outras similares, pois não parece que sob o tribunal dos filósofos modernos [moderni Filosofanti]
uma ou duas observações ou experiências sejam suficientes para obter aquele consentimento total que
somente se concede a muitas, desde que sejam bem feitas, claras e uniformes. (Spallanzani, [1765], 1996, p.
129)

1

O conceito de “séries de experiências” foi identificado na obra de Bonnet por Marc Ratcliff que assim o definiu: “uma
coleção, uma série de experiências, às vezes coordenadas, que apresentam sempre três características principais: a duração
longa, a seqüência experimental, que supõe uma tenacidade do observador, e a unidade temática à qual se refere” (Ratcliff,
1995, p. 12).
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Spallanzani referia-se às repetições com variações como “artifícios” ou “novos expedientes”, que
deviam ser cogitados com a finalidade de eliminar “a incerteza e a dubiedade da coisa” (Spallanzani,
[1765], 1996, p. 115).
Em Haller, a repetição, via de regra numerosa, era a garantia de verdade. A repetição era o que
permitiria retirar da observação tudo o que podia ser acidental e reunir tudo o que seria constante. Ao
fazer a distinção entre irritabilidade e sensibilidade, “a precaução mais necessária era a de verificar os
acidentes que podiam esconder o sucesso. Mas por isso mesmo, por serem acidentes, suas inconstâncias
naturais os separam de o que se segue essencialmente da natureza das coisas” (Haller, 1756, p. 110).
Além disso, para o fisiologista suíço, o valor da repetição aparecia ainda mais claramente como algo
além da confirmação de o que já fora constatado uma vez e por outros investigadores; a repetição era
um meio de conferir à natureza a possibilidade de mostrar-se a si mesma, na sua estabilidade, livre dos
artefatos da própria experiência2.
No prefácio dos Elementa physiologiae corporis humani, depois de atribuir um papel propedêutico à
anatomia, que fornecia a base do conhecimento fisiológico, Haller estabeleceu as “regras que não se
pode negligenciar” em todas as experiências:
Nenhuma experiência, nenhuma observação, deve ser feita uma única vez. A verdade não se faz conhecer
senão pelo resultado invariável de experiências repetidas. Fatores imprevistos (estranhos) podem ser
introduzidos nas experiências. É preciso descartá-los pelas repetições, para assegurar-se que os resultados
se seguem sempre das mesmas condições. Mesmo se a natureza é variável, só pela repetição ela revela seu
sentido e sua vontade. (Haller [1757] apud Rudolph, 1991, pp. 79-80)

Em Haller, a repetição também não era apenas uma questão de quantidade, mas de variedade,
devendo-se buscar maneiras diversas de isolar sempre um mesmo e único fenômeno – como, por
exemplo, a irritabilidade dos músculos. Haller observou o músculo no corpo e fora dele e na presença
ou ausência de nervos; também aplicou estímulos experimentais variados, físicos e químicos,
procurando constatar aquilo que tomava como o mais estável no fenômeno da irritabilidade: a
contração das fibras musculares. O método de Haller foi construído a partir da noção de estabilidade da
natureza. Segundo ele, a natureza não se escondia; pelo contrário, ela se oferecia completamente aos
nossos olhos, ainda que disfarçada nas mais diferentes expressões (Russo, 2002, p. 162). Nesse sentido,
somente a experiência, guiada pelo “olhar penetrante e justo do gênio”, permitia pôr à prova os
fenômenos já constatados e extrair, da repetição da mesma observação, o fato novo; ou,
contrariamente, reunir observações diversas e extrair desta diversidade o que existe de comum entre
elas. Assim, em grande parte, foi através desse olhar que Haller pôde, mais do que descrever o
fenômeno de contração, elaborar o conceito de “irritabilidade” como uma força inata das fibras
nervosas, o que, aos olhos de seu amigo e admirador Charles Bonnet, permitiu à “experiência triunfar
sobre a ignorância, o erro e o preconceito” (citado por Sontag, 1983, p. 59).

3

A REPETIÇÃO NOS DIÁRIOS DE PESQUISA

Em grande parte, a repetição das observações e experiências tornou-se possível pelo
desenvolvimento concomitante de uma forma de relato detalhado, nas obras publicadas, dos
fenômenos investigados e do procedimento utilizado. Para isso, foi fundamental a elaboração, pelo
pesquisador, de um registro diário, de modo a criar e manter uma memória minuciosa de dados que
pudesse ser acessada posteriormente, no momento da redação do texto destinado à publicação.
2

Leitor assíduo de Bacon, Haller lembra aqui o aforismo XCVIII do Novum organum, Livro I, no qual Bacon fazia a seguinte
afirmação: “Com efeito, da mesma maneira que na vida política o caráter de cada um, sua secreta disposição de ânimo e
sentimentos melhor se patenteiam em ocasiões de perturbação que em outras, assim também os segredos da natureza
melhor se revelam quando esta é submetida aos assaltos das artes que quando deixada no seu curso natural” (Bacon, 2002,
http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/norganum.html).

305

Diversos outros investigadores do período, como Morgagni, Redi, Réaumur, Vallisneri, deixaram
materiais inéditos em que registraram suas pesquisas. Em estudo comparativo, Maria Teresa Monti
mostrou que, no caso desses naturalistas, os diários preservados podem ser considerados como
materiais publicáveis ou muito próximos da versão para publicação. Mas diferente é o status das
anotações conservadas por Spallanzani e Haller, opina a historiadora, que ainda salienta serem mesmo
os traços comuns entre os diários de ambos, a forma sistemática e intensa com que mantiveram esse
registro da atividade experimental e o seu aspecto de work in progress, contendo “os erros, os desvios e as
estratégias” anotadas junto à enumeração dos protocolos executados (Monti, 1998, p. 278). Afora essas
duas afinidades, Monti indicou também diferenças encontradas na comparação dos diários de Haller e
Spallananzani, das quais indicamos algumas a seguir.
Haller redigia os diários em latim e, ao que tudo indica, no próprio momento das observações e
manipulações. As anotações eram ordenadas, minuciosamente datadas, ou datáveis, e geralmente
monotemáticas. Na maior parte dos diários, a escrita ocupava uma só coluna da página. A outra coluna
servia para anotar referências bibliográficas, ainda que poucas. Correções posteriores eram inseridas nas
margens e nas entrelinhas. Os protocolos eram descritos com o período de cada jornada de pesquisa,
geralmente contida nas horas matutinas, e com seus prosseguimentos por dias consecutivos (Monti,
1998, pp. 280-282).
Spallanzani escrevia seus diários em italiano e, segundo indícios permitem supor, nas pausas, mais
do que durante a atividade de laboratório. A estrutura de seus diários torna impossível, diferentemente
dos de Haller, quantificar os protocolos, mas a “regularidade nas observações e a constância na
repetição permitem apreciar o ritmo intenso da jornada de pesquisa” (Monti, 1998, p. 297). Essa
quantidade imensa de informações, associada à “ânsia por não esquecer elementos essenciais, por
recapitular de memória a jornada e por fixar imediatamente sugestões e projetos até mesmo
heterogêneos, mas ligados ao trabalho em curso” podem explicar o fato de Spallanzani muitas vezes
inserir em um diário os apontamentos destinados a outro (Monti, 1998, p. 296)3. Além da descrição das
observações e experiências, Spallanzani também anotava as “dúvidas, citações, mudanças de opinião,
hipóteses apenas esboçadas e ainda em fase de verificação”, de modo que a sua leitura permite um
acompanhamento das etapas da formação do experimentador (Monti, 1998, p. 294).
O que mais nos interessa aqui é indicar que a análise da estrutura dos diários permite entrever, no
caso dos de Haller, evidências indiretas sobre a efetiva repetição das experiências. Há lacunas e páginas
em branco em meio ao relato da observação de diversas séries de ovos dispostos para a incubação, por
exemplo, em seus estudos embriológicos sobre ovíparos. Esses espaços parecem ser destinados, como
supõe Monti, a receber “a multiplicação desejada das observações e experiências” enquanto o autor
segue o desenvolvimento dos ovos incubados e “reconstrói a sua sucessão regular, retomando, a cada
vez, os diários em páginas diversas” (Monti, 1998, p. 281).
No caso das anotações de pesquisa de Spallanzani, são encontradas múltiplas menções à necessidade
da repetição de experimentos, como se ele tivesse lembrando a si próprio o modelo do método e
tentando fixá-lo com clareza no trabalho experimental, conforme já salientou Carlo Castellani. Assim,
podemos ler coisas como “antes de raciocinar sobre tal experimento convém repeti-lo e variá-lo”;
“antes de discorrer convém repetir o experimento”; “Estes experimentos combinam com outro similar
[...]. Não obstante, a incerteza nestes dois experimentos [...] me obriga a tornar a repeti-los” (Spallanzani
apud Castellani, 1982, p. 31).
Diferentemente de Spallanzani, que apresentava nos textos publicados uma parte muito menor dos
dados mantidos nos diários (Monti, 1998, p. 298), o material anotado por Haller passava integralmente
do diário ao texto publicado. A impressionante quantidade de anotações modelou a estrutura formal
3

Recentemente, diversos diários de Spallanzani foram publicados na Itália: Il grande giornale, contém as investigações
experimentais realizadas entre 1770-1775 sobre temas variados; outros diários são monotemáticos: sobre a digestão,
geração, morcegos, respiração.
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das suas publicações. A intenção parecia ser a de vencer os adversários com uma massa enorme de
observações e experiências, em que a vasta repetição e variação das condições era a garantia da verdade.
Haller adotava um modelo que organizava a exposição do texto publicado em duas partes. A primeira
trazia exclusivamente os protocolos de observações e experiências realizadas. A segunda, expunha o
esforço teórico fundado naquele material experimental. Esse modelo, iniciado nos diários, foi mantido
até a Opera minora (1762-8), que pode ser tomada como a expressão mais acabada desse cânone
metodológico, mas dirigiu igualmente as publicações precedentes: as pesquisas sobre a circulação do
sangue (1756), as pesquisas sobre embriologia dos ovíparos (1758), sobre a osteogênese (1758) e sobre
a geração dos quadrúpedes (1767) (Monti, 1998, p. 283).
Queremos lembrar aqui que foi com as obras de Haller em mãos, sobre o movimento do sangue e
sobre o desenvolvimento do embrião das galinhas, que Spallanzani declarou querer adotar o mesmo
modelo como uma boa “norma” para as próprias dissertações. Elogiou o “método de contar uma a
uma as experiências, e arrolar, em seguida, todos os resultados”. Assim, por exemplo, o seu Fenomeni
della circolazione nel giro universale de vasi, de 1773, consistiu no relato seqüencial de 166 experiências
numeradas, seguidas de 28 “resultados”; outras 171, seguidas de sete “resultados”. Spallanzani adotou o
mesmo modelo na dissertação sobre a geração dos anfíbios, de 1780, cujos primeiros cinco capítulos de
relatos das observações são seguidos por um capítulo exclusivo a doze “reflexões” sobre as mesmas e
um último capítulo destinado ao exame de críticas recebidas anteriormente. Depois de sugestão de
Senebier para uma mudança nessa estrutura na tradução do texto ao francês, Spallanzani ainda que a
tenha reconhecido como “um pouco maçante” para os “leitores em geral”, foi categórico em defender a
sua manutenção: “esse livro foi escrito para verdadeiros Fisiologistas, aos quais não parece desagradar,
sem excetuar o próprio Haller, ainda que em tantas coisas apresente divergências dele [...] E os que não
quiserem ler as experiências, que leiam os resultados” (Spallanzani, [1777], in Di Pietro, 1987, pp. 6566).

4

A REPETIÇÃO NA CORRESPONDÊNCIA

Nos itens anteriores, vimos de que forma os diários de Haller e Spallanzani estão recheados de
evidências diretas e indiretas do uso sistemático da repetição das observações e experiências em sua
rotina de trabalho. Também vimos como eles argumentavam sobre a necessidade da repetição em suas
obras publicadas. Vamos nos deter agora em torno de um tema específico no qual a repetição de
observações esteve no centro de um episódio que colocou os dois autores em lados opostos: a
controvérsia sobre alguns fenômenos da circulação sanguínea. Embora tenha alcançado dimensões
públicas (Monti, 1998, p. 297), vamos examiná-la aqui nas cartas trocadas entre os dois, bem como
entre Spallanzani, Senebier e Bonnet.
Assim que publicou o Saggio di osservazione microscopiche, Spallanzani remeteu um exemplar a Haller,
acompanhado de uma carta, datada de 18 de julho de 1765, na qual filiava seu livro à “Fisiologia”, essa
“ciência que passou por tanto progresso” através das pesquisas do próprio destinatário, Haller, “que
parece mais ter sido inventada” do que meramente aumentada naquele século (Spallanzani, [1765], in Di
Pietro, 1985, p. 201). No ano seguinte, Spallanzani agradeceu comentário sobre o Saggio que Haller
havia inserido no último volume de seu Elementa physiologiae corporis humani (1757-1766). Spallanzani
retomou os elogios ao seu interlocutor, tratando-o como o “primeiro fisiólogo de nosso século”
(Spallanzani, [1766], in Di Pietro, 1985, p. 202).
Dois anos depois, Spallanzani enviou a Haller exemplares de duas novas obras publicadas no ano de
1768. A primeira era o Prodromo di un opera da imprimersi sopra le riproduzioni animali, acompanhado de uma
carta, do mês de março, na qual Spallanzani contava ter repetido e confirmado muitas das “engenhosas
observações” do “ilustre fisiologista” sobre o mesmo tema, além de ter feito ainda “algumas pequenas
descobertas” (Spallanzani, [1768], in Di Pietro, 1985, p. 203). Haller agradeceu, em carta de 04 de
agosto, acrescentando concordar com as idéias preformacionistas expostas por Spallanzani.
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A segunda obra que Spallanzani enviou a Haller, em 16 de julho, era um pequeno ensaio intitulado
Dell’azione del cuore ne’vasi sanguini, encabeçado com uma dedicatória ao próprio Haller. No prefácio desse
livro, Spallanzani deu maior destaque às diferenças metodológicas em relação aos estudos do colega.
Enquanto Haller havia estudado os vasos sanguíneos de tamanho médio dos mesentérios de sapos e
rãs, Spallanzani afirmava ter observado todo o sistema arterial e venoso de salamandras aquáticas,
escolhidas em substituição aos animais observados por Haller devido à grande transparência dos vasos.
Também indicou ter sido essencial o uso de um microscópio simples, o “Trabalho anatômico” ou
“maquineta anatômica de Lyonnet”, no qual usava luz refletida. Salientou ter obtido resultados
melhores que os de Haller que havia usado aparelhos com luz refratada.
Em relação a este livro, e aos comentários na carta de Spallanzani, Haller não respondeu
agradecendo ou comentando e interrompeu a correspondência.
Spallanzani, no entanto, continuou a enviar as obras que publicava a Haller, acompanhadas de cartas
que continuaram sem respostas. Em 1773, enviou seu novo estudo sobre os fenômenos da circulação,
De’fenomeni delle circolazione, que contém vários pontos de discordância com Haller, dois dos quais serão
debatidos em cartas futuras, como veremos adiante. Em 1776, enviou os Opuscoli di fisica animale e
vegetabile, obra que considerava ter “refutado a Epigênese” (Spallanzani, [1776], in Di Pietro, 1985, p.
206), pedindo o parecer de Haller, ao qual queria fiar-se “como a um oráculo”. Talvez por esse apelo,
Haller rompeu seu silêncio epistolar de oito anos. Mas, nas cartas subseqüentes, o assunto principal
voltou às discordâncias em torno de fenômenos da circulação.
A discussão ocorreu em torno de dois tópicos particulares, a diferença da cor do sangue em animais
sadios e em animais debilitados e o “fenômeno da retrocessão” do sangue nos vasos. Vejamos o
primeiro caso.
Haller havia afirmado que o sangue adquiria coloração amarela em um animal debilitado.
Spallanzani, que acatara essa observação no Dell’azione del cuore, mudou de opinião no De’fenomeni della
circolazione, onde afirmou que a cor do sangue era sempre vermelha. Em carta em latim, de 2 de junho
de 1776, Haller criticou os resultados de Spallanzani, sugerindo ao colega que refizesse as observações.
Alegando não ter ainda encontrado tempo entre suas “muitas ocupações”, Spallanzani não as repetiu.
Na resposta, em carta de 16 de outubro do mesmo ano, apenas resumiu o que havia publicado no
De’fenomeni della circolazione. Relembrou que havia repetido as observações sobre o mesentério de rãs,
seguindo “exatamente o mesmo método” de Haller, utilizando luz refratada. Por não ter ficado
satisfeito na época, acrescentou Spallanzani, refez a observação com luz refletida. Em sua opinião, essa
variação na repetição da observação de Haller teria permitido corrigir o que chamou de ilusão ótica
provocada pela luz refratada. Assim escreveu Spallanzani na carta a Haller:
Logo se pode perceber que a cor amarela é uma ilusão ótica produzida pela luz refratada. Se mexer com
jeito o espelho, de modo que aquela luz não incida mais tão diretamente sobre o campo, o amarelo dos
vasos transforma-se na cor avermelhada, e que se faz ainda mais forte ao se remover o espelho. O amarelo
desaparece inteiramente, e o vermelho toma o seu lugar, se se fizer uso da luz refletida, colocando-se, sob
o mesentério, um pequeno pedaço de papel. Nesse caso, o vermelho não é tão vivo quanto no momento
em que o animal estava vigoroso. A vermelhidão diminui em grau, se nos dias seguintes se continua a
observar o mesentério à luz refletida e, enfim, ela desaparece inteiramente, sem que jamais tome o seu
lugar a menor marca de amarelo. O amarelo não é, pois, natural do sangue, mas é um efeito da luz
refratada. Em meu livro sobre a Circulação, p. 200-201, eu tento explicar a diversidade desses fenômenos.
(Spallanzani, [1776], in Di Pietro, 1985, p. 208)

Em carta de 30 de dezembro, Spallanzani insistiu com Haller: “O Sr. só precisa repetir as
observações em questão seguindo o meu método” (Spallanzani, [1776], in Di Pietro, 1985, p. 211).
Haller havia contra-argumentado, em resposta enviada em 01 de dezembro, que sua opinião sobre a
coloração amarela do sangue em animais debilitados estava baseada no que ele mesmo havia visto
inúmeras vezes, assim como anteriormente também haviam visto Leeuwenhoeck e o próprio
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Spallanzani, de modo que “nenhum erro ótico” poderia convencê-lo do contrário. Repetiu que só podia
atribuir a “causa do vermelho” à saúde do animal e não à luz refletida (Haller, [1776], in Di Pietro, 1985,
p. 212).
Em 06 de março de 1777, Haller, retomando o que escrevera 20 anos antes no Prefácio de seu
Elementa physiologiae corporis humani4, aconselhou assim Spallanzani: “O Sr. sabe, tão bem como eu, o
quanto uma observação afirmativa tem de vantagem sobre uma observação negativa” (Haller, [1777], in
Di Pietro, 1985, p. 212). Haller, no entanto, encerrou o assunto com um tom ao menos parcialmente
resignado. Admitiu a diferença na observação de ambos sobre a coloração sangüínea, mas reafirmou
que não podia compreender a origem de tal divergência.
O segundo tópico polemizado entre Haller e Spallanzani nessas cartas era relativo aos fenômenos da
“retrocessão, oscilação e confusão do sangue nos animais agonizantes”, também anteriormente
admitido por Spallanzani. Haller citou as páginas do Dell’azione del cuore em que Spallanzani mostrava
concordar com o fenômeno que agora negava (Haller, [1776], in Di Pietro, 1985, pp. 207, 210). Sem
poder negar a publicação em que afirmava ter visto a “oscilação do sangue, a retrocessão e a cor
amarela dos glóbulos”, Spallanzani usou novamente do argumento em favor da repetição:
Sim, Senhor, isso é verdade, é bem verdade. Mas, outra vez, para além das limitações que tive então, tudo
isso não impede que eu não tenha podido ver melhor em seguida. Repetindo, portanto, as mesmas
observações, instituindo novas e sobre um grande número de animais eu pude claramente perceber que os
transtornos do sangue assinalados não são uma lei constante da natureza. Foi então pelas provas reiteradas
dos mesmos eventos que eu cheguei a conhecer a verdade: e é justamente isso que o Sr. ensinou em suas
obras imortais. (Spallanzani, [1776], in Di Pietro, 1985, pp. 210-211)

Desta feita, essa “pequena contestação”, como a chamou Spallanzani (Spallanzani, [1776], in Di
Pietro, 1985, p. 211), não interrompeu a correspondência. Mais quatro cartas foram trocadas, em uma
das quais Haller anunciava ter dedicado a Spallanzani um dos volumes da nova edição de sua Fisiologia5.
Estes exemplares só chegaram a Pavia pelo filho de Haller, pois o “ilustre fisiólogo” morreu em
dezembro de 1777.
Concluindo, podemos ver que Haller e Spallanzani mantiveram-se orgulhosamente avessos à
repetição das observações mutuamente requerida. Na realidade, e mais importante a salientar, ambos os
experimentadores promoveram uma acusação recíproca de infidelidade ao cânone comum do método.
Em carta a Bonnet, de 16 de outubro de 1776, Spallanzani salientou que as reservas que fizera a Haller
no De’fenomeni della circolazione diziam respeito essencialmente ao método, “que não era o mais exato para
observar a circulação nos animais e introduziu alguns erros no seu Mouvement du sang” (Spallanzani,
[1776], in Di Pietro, 1984, p. 290). Em outra carta à Bonnet, de 30 de dezembro de 1766, Spallanzani
voltava a reclamar da intransigência de Haller: “ele gostaria de ter absolutamente razão” (Spallanzani,
[1776], in Di Pietro, 1984, p. 294).
Um ano depois, em 25 de outubro de 1777, o tema aparecia em carta de Senebier. Iniciando os
acertos sobre a tradução que pretendia fazer ao francês do De’fenomeni della circolazione, Senebier, ao
aconselhar Spallanzani a alterar o texto, nos fornece o desfecho do debate que acompanhamos e que
destacamos no trecho citado a seguir:
Eu tomarei como indispensável suprimir todas essas controvérsias com Haller, que não esclarecem o
assunto e que não passam de peças inúteis de um processo que o Sr. ganhou. Não o convencerá
enunciar claramente seu sentimento, mostrar que é conforme à verdade sem o comparar com aquele de

Nesse Prefácio, esse mesmo princípio estava assim expresso: “Com muita freqüência, uma só experiência invalidou as ficções
elaboradas durante muitos anos” (Haller apud Rudolph, 1991, p. 79).
5 Enquanto os volumes anteriores haviam sido dedicados a outros italianos, Caldani, Contunni e Fontana, seguindo a “ordem
alfabética”, a dedicatória a Spallanzani foi colocada no volume IV da Fisiologia, que tratava do movimento do sangue
(Haller, [1777], in Di Pietro, 1985, p. 216): “Illustrissimo viro Lazaro Spalanzani, summo naturae in minimis et difficillimis indagatori
ob eius in veri finibus extendendis merita D. D. D. auctor” (Haller apud Di Pietro, 1979, p. 97).
4
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seu antagonista, que é velho demais para se converter e que jamais mudou de sentimento. (Senebier [1777],
in Di Pietro, 1987, p. 64; sem ênfase no original)

Spallanzani não aceitou a sugestão de Senebier, argumentando que a menção à controvérsia tinha a
finalidade de fornecer suas justificativas; além disso, acrescentou, Haller havia dado provas da
“bondade” para consigo com a dedicatória em sua Fisiologia6.
As palavras de Senebier nos fornecem a chave que fecha esta história. A repetição das experiências,
cuja importância foi atribuída por Haller e Spallanzani de modo evidente no discurso epistolar,
laboratorial e das publicações de ambos, por vezes, dependia ou se sujeitava a, fatores extra-científicos.
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Realismo científico sin teoría de la verdad como correspondencia
tradicional
María Laura Martínez *

1

INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objetivos cuestionar la estrategia de los críticos del realismo científico -a
nuestro de modo de ver equivocada- de creer que a toda teoría realista se impone necesariamente una
noción de verdad como correspondencia tradicional1, y presentar las propuestas de algunos realistas
como Michael Devitt, Roy Bhaskar, Ian Hacking y Rom Harré, para sostener con ellos que el núcleo del
realismo es fundamentalmente ontológico y, por tanto, no está comprometido con la defensa de esta
teoría de la verdad en particular.
El realismo más difundido en esta época –al menos en el ámbito dominante de la filosofía de la
ciencia–, el realismo semántico, no ha podido frenar eficazmente los embates del antirrealismo. Para
algunos la debilidad está en el propio realismo, para otros en que es semántico. En este segundo
sentido, cuando nos preguntamos qué cambios sufrió la distinción tradicional entre realismo y
antirrealismo para que hoy muchos de quienes se dicen realistas centren la discusión en el lenguaje y no
en la ontología, la respuesta apunta mucha veces a la responsabilidad que han tenido propuestas como
la de Michael Dummett y Hilary Putnam2 en este viraje. En sus escritos Dummett (1982, 1990, 1996)
propone que el realismo y el antirrealismo se comprenden mejor en términos de teorías opuestas del
significado, y condiciona el resultado del debate entre ambos a la elección de una adecuada teoría de
aquél. Esta estrategia, que forma parte del giro lingüístico entendido como el intento de afrontar tanto
los problemas metafísicos como los epistemológicos partiendo del funcionamiento del lenguaje, es uno
de los aspectos sobresalientes de la filosofía analítica contemporánea. Dummett, por ejemplo, ha
reiterado que la cuestión del realismo no es una cuestión metafísica sino que “la disputa entre los
realistas y los antirrealistas [es] aquella en la cual se representa ésta en relación no a una clase de
entidades, o a una clase de términos, sino a una clase de enunciados” (Dummett, 1990, p. 221). Las
cuestiones metafísicas son admitidas, pero no pueden manejarse directamente sino que deben
subordinarse a teorías del significado, porque es erróneo creer que “[...] para resolver estos problemas
se necesite estudiar la realidad” (Dummett, 1996, p. 31)3. Dummett acusa a la metafísica de intentar
estudiar la realidad sin carga semántica y propone, a la inversa, que el análisis semántico puede ser
neutral y proceder sin invocar ninguna presuposición metafísica acerca de ella. Discrepamos con él en
que en el problema del realismo sea posible y conveniente anteponer la cuestión semántica a la
metafísica, y además en que sea factible una semántica neutral como la que pretende. Pensamos que
Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, Instituto de Filosofía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. E-mail: mlm@adinet.com.uy
1 Entendiendo por tal la noción tradicional aristotélica o pro aristotélica.
2 Nos referimos al realismo metafísico defendido por Putnam durante cierto tiempo y que él mismo definió como “what the
metaphysical realist holds is that we can think and talk about things as they are, independently of our minds, and that we
can do this by virtue of a ‘corrrespondence’ relation between the terms in our language and some sorts of mindindependent entibies” (Putnam, 1983, p. 205)
3 “[…] per risolvere questi problemi occorra studiare la realtà”.
*
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está equivocado tanto en creer que el análisis semántico es anterior, como en que pueda ser aislado del
análisis metafísico.
El resultado de este giro lingüístico ha sido que el realismo científico es entendido hoy, por esta
tradición semántica, como la combinación de una doctrina metafísica con la teoría de la verdad
correspondentista tradicional. Frecuentemente se ha asociado la noción de verdad como
correspondencia con la adopción de una postura realista respecto de las entidades con las que se
corresponden las oraciones verdaderas. Pero si bien podría aceptarse que al postular tal teoría de la
verdad es natural adoptar el realismo –aunque no siempre es así-, no así su inversa, que afirma que si se
es un realista es necesario adoptar la teoría de la verdad como correspondencia. La identificación de
ambas tesis (metafísica y semántica), además de conducir a una serie de malentendidos que
desembocaron en que por realismo no se entienda una sola posición sino un conjunto de ellas, ha sido
una estrategia equivocada y perjudicial, ya que no hay razones ontológicas por sí solas suficientes para
adoptar una posición semántica particular. El realismo científico no implica necesariamente la verdad
correspondentista tradicional, como se ha pensado frecuentemente. No depende de argumentos a favor
de la verdad; por el contrario, son estos últimos los que necesitan diseñar una metafísica como trabajo
preliminar. Es por esto que algunos filósofos y científicos realistas no adhieren a dicha teoría de la
verdad sino que defienden otras nociones, o no defienden ninguna. Entre otros Michael Devitt, Roy
Bhaskar, Ian Hacking y Rom Harré.

2

CUATRO REALISTAS NO SEMÁNTICOS.

Las posiciones asumidas por los cuatro realistas mencionados presentan semejanzas y diferencias.
Entre éstas, en tanto Devitt es un realista del sentido común los otros tres son realistas científicos. Hay,
sin embargo, algo fundamental que Devitt expone con toda claridad y que constituirá nuestro punto de
partida. Dado que la cuestión metafísica es diferente de la epistémica o de la semántica, ¿con cuál
comenzar? Porque la defensa del realismo va a depender de que se lo distinga de otras doctrinas y de
que se elija el punto de partida correcto. Punto de partida compartido también por nosotros y los otros
tres filósofos, y que consiste en sostener que el realismo es una actitud –aunque no creemos que sea
sólo eso– según la cual el realista se compromete con las dimensiones de la existencia y la
independencia. La primera dimensión compromete al realista con “[...] la existencia de entidades del
sentido común tales como piedras, árboles y gatos, y entidades científicas tales como electrones,
muones [...]” (Devitt, 1991, p. 44)4. La segunda, con que dichas entidades “[...] existen
independientemente de lo mental” (Devitt, 1997, p. 16)5.
Esta doble dimensionalidad constituye el núcleo del realismo, y como tal no implica estrictamente
ninguna doctrina acerca de la verdad. Muchos han afirmado que, como las disputas semánticas pueden
tener consecuencias ontológicas, sería correcto pensar que lo que subyace en toda discusión acerca de
lo que hay es una discusión acerca de la naturaleza de la verdad de los enunciados utilizados para decir
lo que hay. Dicho de otro modo, muchos cometen la falacia epistémica anotada por Bhaskar de creer
que los enunciados acerca del ser pueden ser reducidos, analizados o traducidos a enunciados acerca de
nuestro conocimiento del ser, identificando de esa manera enunciados categorialmente diferentes y
afirmando que, en el fondo, toda disputa ontológica no es más que una disputa semántica. Ahora bien,
el no identificar realismo con una tesis semántica, el no dar a esta última una posición privilegiada, no
debe significar que todo se derive de la ontología. Si bien, como señala Devitt, es un error construir la
metafísica partiendo de la epistemología o de la semántica; si bien la cuestión de si nuestras teorías
representan el mundo no es la cuestión de si los electrones realmente existen, la prioridad ontológica no

“[...] the existence of such common-sense entities as stones, trees and cats, and such scientific entities as electrons, muons
[...]”.
5 “[...] exists independently of the mental”.
4
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puede ser una postura fundacionista, debe ser sólo un principio metodológico. No puede significar el
desinterés por el conocimiento de las cualidades de las entidades que el mismo realismo postula, o por
cuestiones epistemológicas que consideramos importantes para el realismo científico. No debe
significar, por ejemplo, que la verdad no juegue ningún papel respecto del realismo científico.
Así ha sido entendido en cierto modo por Roy Bhaskar, para quien el realismo científico es también
ante todo una posición ontológica, pero que propone una noción de verdad para acompañarlo. Bhaskar
considera necesario además desarrollar una ontología alternativa que dé cuenta del mundo estratificado,
abierto y diferenciado. La realidad no es monolítica sino que está estratificada en los dominios de lo real
–conformado por las estructuras y los mecanismos generativos causales–, de lo actual –constituido por
los eventos–, y de lo empírico –o ámbito de los hechos–. Cada uno de estos reinos es distinto y más
restringido que el anterior, pero todos están estrechamente relacionados con la dimensión transitiva, es
decir, con el ámbito del conocimiento, que depende de lo social y “[...] en el cual el objeto es la causa
material o conocimiento establecido anteriormente, que es usado para generar nuevo conocimiento”
(Bhaskar, 1997, p. 17)6. Su función es dar cuenta de las entidades de la otra dimensión, la intransitiva,
“[...] en la cual el objeto es la estructura real o mecanismo que existe y actúa bastante
independientemente de los hombres y las condiciones que les permiten acceder a él” (ibid.)7. Es la
dimensión de la independencia, es el aspecto intransitivo de la ontología que no acepta intervención del
hombre y que es presuposición necesaria para la ciencia. Desde esta perspectiva realista estrechamente
relacionada con el concepto de estratificación ontológica y de profundidad, los eventos manifiestos no
son otra cosa que efectos de mecanismos causales subyacentes, o estructuras causalmente eficaces,
potencial o realmente, pero no necesariamente accesibles empíricamente. La estratificación de la
naturaleza le impone cierta dinámica lógica al descubrimiento científico, que accede progresivamente a
conocimiento más profundo. Las leyes científicas tienen que ser analizadas disposicionalmente como
los poderes o tendencias, que pueden ser poseídos pero no ejercidos, ejercidos pero no actualizados, y
actualizados pero no detectados o no percibidos por el hombre, y por tanto no conceptualizados. En
definitiva, Bhaskar defiende un realismo científico de corte metafísico según el cual el mundo antecede
a cualquier investigación, actitud o experiencia posible acerca de él. No es condición necesaria para la
existencia del mundo que ocurra la ciencia, pero sí la inversa.
Hay también en este filósofo, a nuestro modo de ver, un excesivo énfasis en la metafísica en
desmedro de cuestiones epistemológicas o semánticas importantes para el realismo científico aunque,
como dijéramos, propone un concepto de verdad para acompañar su realismo crítico. Dicha noción es
diferente de la correspondentista tradicional y está ligada al nivel de lo real y no únicamente al de lo
actual. Esta verdad, a la que denomina alética, es “[...] una especie de verdad ontológica” (Bhaskar,
1994, p. 251)8, más bien óntica que fenómeno epistémico, un rasgo objetivo del mundo más que una
propiedad de la subjetividad, posible en virtud de la estratificación del mundo y consistente con el
núcleo ontológico del realismo científico. Dicha caracterización ontológica de la verdad despierta
nuestra sospecha de que Bhaskar identifica verdad con ser e incurre así en un error categorial
conducente a una reificación de la primera.
También Ian Hacking elabora un concepto de verdad diferente al correspondentista tradicional para
acompañar su realismo científico. En concordancia con su crítica a la semantización del realismo y su
defensa de que la verdadera filosofía no debe ser esclava de la gramática o del significado, comparte con
los demás filósofos aquí presentados la propuesta de un realismo científico ontológico. Su denominado
realismo de las entidades afirma que muchas entidades teóricas realmente existen, es decir, que hay un
“[...] in which the object is the material cause or antecendently established knowledge which is used to generate the new
knowledge”.
7 “[...] in which the object is the real structure or mechanism that exists and acts quite independently of men and the
conditions which allow men access to it”.
8 “[…] a species of ontological truth”.
6
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nivel ontológico al cual ellas pertenecen, aunque se pueda tener diversas teorías en competencia y hasta
contradictorias acerca de ellas, o aunque no haya ninguna teoría que las refiera. Según su visión, el
argumento importante para el realismo no sería la representación sino la manipulación, la intervención
en el mundo, en el sentido de que creer en la existencia de las entidades teóricas se justifica solamente
cuando ellas pueden ser usadas para producir efectos en otras regiones de la naturaleza. “La realidad
tiene que ver más con lo que hacemos en el mundo, que con lo que pensamos acerca de él” (Hacking,
1996, p. 36). Esto no significa desechar la teoría, sino más bien invertir la jerarquía de roles que teoría y
experimentanción han ostentado en el siglo XX. Su idea es representar para intervenir, e intervenir a la
luz de representaciones. La experimentación no sólo tiene valor cuando pone a prueba la teoría, sino
que tiene vida propia. Experimentar es crear, producir, refinar y estabilizar fenómenos. Es interferir en
el curso de la naturaleza.
Hay también un segundo argumento que Hacking señala como soporte para su realismo: la
coincidencia. “Sería una coincidencia ridícula si, una y otra vez, dos procesos físicos totalmente
diferentes produjeran configuraciones visuales que fueran, no obstante, artefactos de esos procesos
físicos y no estructuras reales [...]” (Hacking, 1996, p. 230). La utilización de distintos instrumentos que
conducen a observar las mismas estructuras en el mismo espécimen permitiría concluir que las
entidades observadas son independientes de las teorías utilizadas para su observación e identificación.
A diferencia de Bhaskar, no hay en Hacking un tratamiento sistemático de la ontología9, un análisis
de lo que ocurre en el dominio de lo real, que consideramos necesario para el realismo científico.
Respecto del concepto de verdad que propone Hacking, hemos señalado ya su distanciamiento de la
postura correspondentista tradicional. Cree que no hay una única semántica aplicable a la totalidad de
los enunciados de la ciencia, y rechaza que una única teoría de la verdad o del significado se aplique a un
lenguaje completo. Su idea es que el lugar de la teoría correspondentista se limita solamente a algunas
oraciones declarativas, mientras que la verdad de la mayoría de los enunciados depende del estilo de
razonamiento. El estilo es una herramienta analítica utilizada por historiadores y filósofos, es la
posesión de una unidad social perdurable e impersonal. Es la preparación intelectual o la disponibilidad
de un camino particular de ver y actuar. El estilo está inserto en una red de personas, responde a
necesidades e intereses, empieza siendo impulsado por vectores sociales de distinto tipo y es inseparable
de las instituciones que lo desarrollan. La causa de cualquier evento en la trayectoria de un estilo de
razonamiento está sujeta a análisis social. En consecuencia, los enunciados poseen condiciones de
verdad en momentos definidos del tiempo como producto de lo social, y el hecho de que sean
candidatos a la verdad es resultado de un evento histórico. “No hay verdad o falsedad en la materia,
independiente del estilo de razonamiento” (Hacking, 1992(b), p. 135)10. Estilo y verdad crecen juntos.
Es aquél quien determina qué enunciados son candidatos a verdadero o falso, y sólo tiene sentido
preguntar por ellos en su contexto. En el laboratorio un conocimiento es verdadero cuando se ajusta a
los datos generados y analizados por instrumentos y aparatos modelados por hipótesis tópicas. Así se
desarrolla un ajuste hecho a medida entre las ideas, los aparatos y las observaciones, una coherencia
entre pensamiento, acción, materia y señales. Las teorías de las ciencias de laboratorio no son
directamente comparadas con el mundo, sino que persisten porque son verdaderas para fenómenos
producidos o creados por aparatos y medidos por instrumentos también logrados por el hombre. Esa
“verdad para” va más allá de la comparación directa entre teoría y mundo, refiere también a teorías
relacionadas con los aparatos que intervienen y con los diferentes tipos de técnicas que se utilizan para
generar y procesar datos.
Llegado este punto debemos señalar que uno de los problemas que conlleva el querer distinguir
agudamente a la verdad del realismo es entender a la primera como puramente semántica, reduciéndola
de tal forma que poco o nada tenga que ver con lo ontológico. Pensamos que no es correcto
9

Dicho análisis tampoco está presente en Devitt, y aunque sí lo hace Harré, es menos profundo que el de su discípulo.
“There is no truth-or false in the matter, independent of the style of reasoning.”
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circunscribirla meramente a ese plano. Si así lo hiciéramos estaríamos abandonando numerosos ámbitos
en que la noción de verdad está presente y avalando la posición de que si el realismo científico es
meramente ontológico y la verdad es meramente semántica, entonces ambos no se encuentran nunca.
Esto parece desprenderse de planteos como los de Michael Devitt fundamentalmente, y también –
aunque en menor grado– de los de Hacking y Bhaskar, debilitando, a nuestro modo de ver, el realismo
científico. Pensamos que la verdad desempeña un papel importante en la consideración de variados
problemas vinculados con la capacidad cognitiva, con la satisfacción de intereses prácticos y con las
esferas axiológica y ontológica. Es esta amplitud de ámbitos en los que la verdad es importante la que
nos conduce a afirmar que ella debe tener un lugar en el realismo científico.
Así lo ha entendido Rom Harré, quien si bien comparte con los demás el rechazo de una semántica
privilegiada y entiende que el núcleo del realismo científico es metafísico, adopta una postura diferente
respecto al lugar que en este último debe ocupar la verdad. En acuerdo con Devitt, Harré hace notar
que el realismo no es una única posición filosófica, sino que realismo y antirrealismo son términos
genéricos con los cuales se denomina a grupos o familias de doctrinas. El antirrealismo contemporáneo
–afirma– se debe en buena parte a la forma en que se ha formulado y defendido su contrario. Por tanto
hay que buscar un realismo científico que resista los embates de su antagonista, aunque no al precio de
caracterizarlo de tal forma que las cuestiones semánticas y epistémicas queden relegadas al estatus de
problemas secundarios. La cuestión no es renunciar a estos aspectos del realismo, sino asignarles su
verdadero rol. Por eso, si bien Harré sostiene que el núcleo de dicho realismo es metafísico y que
nuestras teorías nos ayudan a referir a una realidad independiente de la mente interactuando
exitosamente con el mundo aun a pesar de que puedan ser falsas, no cree que la semántica sea
irrelevante, porque “[…]no puede haber versión del realismo sin alguna versión de verdad […]” (Harré,
1994, p. 124)11.
Su visión de la naturaleza estratificada en tres dominios ontológicos – uno, el de los objetos
observables de la experiencia directa; dos, el de los objetos no observables por falta de desarrollo
técnico; y tres, el de las entidades inobservables por principio– implica un ordenamiento de clases
naturales en que el atomismo ontológico es reemplazado por un relacionamiento global y en que se
rechaza la primacía ontológica tradicional de las propiedades atomísticas y categóricas sobre las
relacionales y disposicionales. Esta visión metafísica tiene un profundo efecto en el ámbito semántico
porque piensa las teorías no como grupos de proposiciones sino como modelos incrustados en
jerarquías-tipo. El discurso científico no habla directamente del mundo externo e independiente del
hombre, sino de modelos que lo representan. Y el primer producto de la ciencia y principal instrumento
de su creación de conocimiento no es el enunciado sino el acto científico, la intervención guiada por
una teoría de la cual no importa tanto su verdad o falsedad, sino su rol como guía para la acción.
De acuerdo con su defensa de la imposibilidad de pensar el realismo sin alguna noción de verdad o
verosimilitud, Harré propone tres variedades de realismo científico: político, profundo y convergente12,
sostenidos secuencial e inductivamente por un soporte progresivamente más débil, y donde cada uno es
condición necesaria para el siguiente. El primero de ellos representa una posición epistemológicamente
más modesta que el último, que intenta mostrar que los científicos de una generación posterior no sólo
son mejores manipulando las cosas materiales del mundo, sino que sus modelos disponen de mayor
verosimilitud que los de sus predecesores. Ahora bien, que Harré sostenga que un realismo sin verdad
“[…] there can be no version of realism without some version of truth […]”
Realismo político: es razonable leer las teorías científicas como si los modelos en los que se basan reflejaran en algún grado
los aspectos del mundo que ellas representan.
Realismo profundo: los modelos que se proponen para fenómenos inobservables del mundo los reflejan en algún grado en
aspectos relevantes, con tal que las teorías que los expresan sean empíricamente adecuadas, ontológicamente plausibles y
manipulativamente eficaces.
Realismo convergente: en el progreso de la ciencia como medida del mejoramiento de la adecuación empírica, plausibilidad
ontológica y eficacia manipulativa, los modelos para las teorías exitosas son de mayor verosimilitud.

11
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es un realismo aguado, que defienda un lugar para la verdad, no significa proponer que ésta deba ser la
verdad correspondentista tradicional. Harré intenta mostrar, por el contrario, que hay otras versiones de
la verdad, e incluso de la verdad como correspondencia, que son inmunes a las frecuentes críticas
antirrealistas. Por eso su noción de verdad no tiene que ver con correspondencia entre enunciados y
mundo sino con la identidad entre tipos de estados de cosas, entre modelos y aspectos del mundo
descritos por esos modelos. Cuando el modelo elegido es similar al tipo real hay verosimilitud, cuando
hay sólo un modelo hay verdad. Por tanto, la verdad es un caso límite de la verosimilitud, la cual se
define como el grado en que el modelo ontológicamente más plausible refleja algunos rasgos relevantes
del mundo real. En ese sentido, debe comprenderse primero qué es la verosimilitud para luego
comprender qué es la verdad y ambas deben ser vistas como derivadas de otra noción, la relación de
semejanza. Esta forma de concebir la verdad y la verosimilitud, no como acumulación de proposiciones
verdaderas sino como el grado de semejanza entre el modelo y el sistema real que representa, tiene
como consecuencia la existencia de un eslabón directo entre manipulabilidad y verosimilitud. El éxito o
el fracaso de la primera sirve para reclamar o no la segunda. Para Harré, como para Hacking, la fuerza
de la manipulación como argumento a favor del realismo es indudable.

3

CONCLUSIÓN

Como hemos manifestado al comienzo de este trabajo, nuestra pretensión es cuestionar la estrategia
de los críticos del realismo científico que afirma que a toda teoría realista se impone necesariamente la
noción de verdad como correspondencia tradicional. Hemos buscado mostrar, a través del pensamiento
de los cuatro filósofos mencionados, que el realismo científico puede ser sostenido sin implicar dicha
teoría. Al presentar someramente sus posturas quisimos ilustrar que, como estrategias generales,
constituyen una forma diferente e interesante de encarar y defender el realismo. Porque los cuatro
autores han logrado eliminar el flanco por el cual éste ha sido sistemáticamente atacado con un sinfín de
críticas que apuntan más al aspecto correspondentista, adoptado por muchos realistas, que al núcleo
ontológico que aquí pretendemos reivindicar. Esto no significa que las propuestas presentadas no
tengan carencias y debilidades. Las tienen, y en otros trabajos hemos señalado algunas de ellas.
Creemos, no obstante, que las mismas no impiden el cumplimiento de nuestro objetivo: mostrar que
puede haber otras formas de entender el realismo científico quizá más beneficiosas desde el punto de
vista de su defensa frente a su eterno rival; no creemos necesario reiterarlas aquí.
En el presente trabajo hemos partido de la hipótesis de que el realismo científico es ante todo una
doctrina ontológica, una doctrina acerca del mundo y de lo que hay en él, que se compromete con la
idea de que hay entidades independientes de lo mental, que poseen una existencia objetiva, y que por
tanto no estamos necesariamente comprometidos a defender la teoría de la verdad como
correspondencia tradicional. Las cuestiones metafísicas u ontológicas son independientes de las
cuestiones semánticas y/o epistemológicas, aunque para el realismo científico que creemos interesante
defender dichas cuestiones estén relacionadas. Relación que, sin embargo, no implica comprometerse
con una explicación particular de la verdad.
Ahora bien, considerar que la teoría correspondentista de la verdad no forma parte del núcleo del
realismo científico no significa afirmar que haya incompatibilidad entre ambas, ni proponer que aquél
debe ir acompañado por una teoría de la verdad determinada. No significa tampoco sostener que la
verdad no juega papel alguno en el realismo científico; por el contrario, estamos seguros de que dicha
noción debe ser rescatada para el mismo. Es cierto que algunos reservan el nombre de realismo para la
modesta visión de que hay una realidad cuya existencia es independiente de las perspectivas epistémicas
de los sujetos. Buena parte del debate contemporáneo en torno al realismo científico tiene que ver con
esta versión mínima que, a nuestro entender, difícilmente merece ser motivo de interés. Un realismo
interesante debe comprometerse, como cree Devitt, con las dimensiones de la existencia y la
independencia. Pero eso no basta. Debe haber también, como afirma Bhaskar, un tratamiento profundo
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del nivel ontológico, además de una especial atención a la manipulación y la práctica en general, como
sostienen entre otros Hacking y Harré. Debería también reservarse un lugar para la verdad, porque no
sólo importa que nuestras experiencias acerca del mundo son causadas por objetos independientes de la
mente, sino que dichos objetos poseen ciertas propiedades que son parte de su naturaleza intrínseca, y
queremos que las explicaciones acerca de ello sean verdaderas o se acerquen a la verdad. Cuál sea esa
noción de verdad y cuál sea el lugar o la relación más precisa entre ella y el núcleo ontológico del
realismo, es un desafío difícil e importante a encarar. Por ahora, lo que queremos mostrar es que la
conjunción no ser un defensor del enfoque correspondentista tradicional –o defender otra noción de
verdad– y ser un realista científico es perfectamente posible. El papel conceptual que debe cumplir la
noción de verdad en la explicación del conocimiento puede cubrirse sin adoptar dicha teoría. Y el no
adoptarla no implica que las entidades cuya existencia establece el realismo tengan una naturaleza
mental, o estén constituidas por nuestras capacidades epistémicas. Aceptar esto no solamente puede
ahorrarle al realismo innumerables críticas pueriles, sino que permitiría la resolución de importantes
problemas de la empresa científica para los cuales no se vislumbra una solución mientras se sigan
encarando dentro de la tradición analítica estricta. Aceptar que lo que se conoce está mediado por
nuestra cognición y que nuestro acceso al mundo implica algunos elementos de la práctica científica no
tiene por qué condenar al fracaso la idea de que hay algo independiente de nosotros a lo que se accede
mediante procesos que dependen del estado actual del conocimiento. Para ello hay que reemplazar el
austero marco tradicional de los enunciados por otro más cercano a la práctica científica y que permita
dar cuenta de su pluridimensionalidad. Todas estas cuestiones, lejos de socavar o invalidar la tesis del
realismo científico, nos ayudarían a comprender mejor la empresa científica, sin tener que abandonar
por ello la idea de que el núcleo del realismo es ante todo ontológico. Es claro que tampoco socavarían
el papel que debe jugar la verdad en una posición realista. Es posible reflexionar integralmente sobre la
ciencia compatibilizando análisis realistas y prácticos y estamos seguros de que ello redundaría en un
mejor y más acertado conocimiento de la misma.
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1

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la interpretación de la mecánica cuántica, uno de los problemas tradicionales es el
que se refiere a la relación entre el mundo clásico y el mundo cuántico. El problema consiste en explicar
cómo surge el mundo macroscópico, con sus propiedades clásicas, a partir de una realidad cuántica
subyacente, caracterizada por correlaciones totalmente ajenas al mundo clásico: esto es lo que
usualmente se conoce como “el problema del límite clásico de la mecánica cuántica”. Actualmente la cuestión
del límite clásico se aborda desde la perspectiva de la llamada teoría de la decoherencia que, según muchos
autores, permitiría explicar la desaparición de la interferencia cuántica y la consiguiente emergencia de
las propiedades clásicas.
En este trabajo nos proponemos examinar críticamente ciertas interpretaciones usuales de la
decoherencia. En particular, argumentaremos que la decoherencia es un proceso que se describe en un
nivel de grano grueso y que, por tanto, no implica la “desaparición” de las correlaciones en el nivel
cuántico subyacente. No obstante, en contra de las opiniones habituales que confinan las descripciones
de grano grueso al ámbito de lo subjetivo o exclusivamente gnoseológico, aquí argumentaremos que, si
se abandona el supuesto metafísico que adjudica prioridad ontológica al nivel microscópico al que
refiere la descripción de grano fino, la descripción de grano grueso resulta ser tan objetiva como la
descripción subyacente. Sobre la base de un realismo de raíz kantiana, defenderemos un pluralismo
ontológico que adjudica igual estatus ontológico a las diferentes descripciones de un mismo sistema,
con independencia de que se encuentren vinculadas por una operación de grano grueso. Desde esta
perspectiva, ya no es necesario admitir que el mundo clásico es una mera apariencia subjetiva o un nivel
emergente pero ontológicamente derivado de una realidad cuántica última y fundamental: en la medida
en que tanto la descripción cuántica como la clásica resultan de teorías aceptadas y empíricamente
exitosas y fructíferas, las ontologías correspondientes se encuentran en pie de igualdad y no estamos
forzados a decidir cuál de ellas es la ontológicamente “fundamental”.

2

EL PROBLEMA DEL LÍMITE CLÁSICO DE LA MECÁNICA CUÁNTICA

Comencemos por recordar que, en mecánica cuántica, los estados de un sistema se representan
mediante vectores : pertenecientes a un espacio de Hilbert H , esto es, un espacio vectorial de
*
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infinitas dimensiones definido sobre los números complejos. La evolución temporal del sistema, dada
por la ecuación de Schrödinger, puede expresarse como:
: (t )  U t : (0)  eiHt : (0)
donde el operador de evolución U t  eiHt es un operador unitario, y H es el operador hamiltoniano
que representa la energía del sistema. Precisamente por tener esta forma, las evoluciones cuánticas son
reversibles: no existe el límite de : (t ) para t l d porque el operador U t , al ser unitario, no modifica
el ángulo de separación el producto interno ni la distancia el módulo al cuadrado de la diferencia
entre vectores. En el caso particular de los autovectores : X del hamiltoniano, H : X  X : X , la
evolución se calcula mediante el correspondiente autovalor:
: X (t )  eiXt : X (0)
: X (t ) no tiene límite para t l d puesto que la exponencial compleja eiXt es una función
“oscilante”.
El problema del límite clásico resulta de la profunda diferencia entre las descripciones clásica y
cuántica. Supóngase una moneda clásica tal que, en cada tirada, existe una probabilidad p1 de obtener
cara y una probabilidad p2 de obtener cruz. Esta situación puede describirse tanto mediante un vector
vc , con coordenadas p1 y p2 , como mediante una matriz diagonal S c , con valores p1 y p2 en su
diagonal y cero fuera de la diagonal:
 p1 ¬
 p1 0 ¬
vc   
S c  

 p2 ®
 0 p2 ®
Ahora bien, si se trata de una “moneda cuántica”, su estado queda representado por un vector :
en un espacio de Hilbert H y, en general, tal estado es una superposición entre K1 =“salida cara” y
K 2 =“salida cruz”, :  a K1
b K 2 , donde a y b son números complejos. En este caso, las
probabilidades se obtienen multiplicando adecuadamente el vector : por sí mismo; el resultado de
esta operación ya no puede representarse mediante un vector, sino sólo como una matriz S q  : : ,
denominada “matriz densidad”:

a2

S q  
ab*
2

a *b¬



b ®
2

2

Aquí a y b podrían interpretarse como las probabilidades de obtener cara y cruz respectivamente,
a la manera clásica. El inconveniente es que también aparecen, fuera de la diagonal, los llamados
“términos de interferencia”, a *b y ab* (donde a * y b* son los correspondientes complejos conjugados),
que no poseen análogo clásico alguno. Por lo tanto, la S q no puede interpretarse como describiendo
una probabilidad clásica: los términos de interferencia representan correlaciones cuánticas entre las dos
posibles salidas y, por ello, impiden la clasicalidad del sistema.
Una solución sería hallar una evolución que eliminara las correlaciones y permitiera pasar, para
tiempos suficientemente largos (en términos matemáticos, para t l d ), de S q , con sus términos de
interferencia, a una situación estable análoga a la descripta por S c :

a2

S q  
ab*

a *b¬


2
b ®

tld

a2

S q  
 0

0 ¬



b ®
2

2

2

De este modo se obtendría una descripción clásica, donde a y b podrían interpretarse como
probabilidades clásicas. El problema consiste en que tal proceso es físicamente imposible de acuerdo con la
mecánica cuántica. En efecto, como hemos señalado, las evoluciones cuánticas son unitarias y, por
tanto, no tienen límite para t l d ; en consecuencia, no existe proceso cuántico alguno que pueda
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convertir el estado-superposición inicial en un estado final que manifieste las características del mundo
clásico. La teoría de la decoherencia enfrentará el problema identificando un tipo de procesos que
eliminarían los indeseados términos de interferencia.

3

LA TEORÍA DE LA DECOHERENCIA

Tradicionalmente se consideraba que la mecánica clásica debía obtenerse a partir de la mecánica
cuántica a través de un límite matemático. Desde hace ya varias décadas, este enfoque ha comenzado a
modificarse: el problema ha dejado de pensarse puramente en términos de relaciones matemáticas, pues
se admite que el límite clásico también involucra un proceso físico conocido como “decoherencia”.
Como afirma Jeffrey Bub (1997), la teoría de la decoherencia se ha convertido en la “nueva
ortodoxia” en la comunidad de los físicos cuánticos: actualmente se estudia y contrasta empíricamente
en muchas áreas, como física atómica, óptica cuántica y materia condensada. En particular, su estudio
ha adquirido una gran importancia en computación cuántica, donde la decoherencia representa el mayor
obstáculo para implementar un procesamiento de información que aproveche las correlaciones
cuánticas. Por otra parte, en el campo de la filosofía de la física, la decoherencia ha sido considerada
como un elemento relevante para resolver el problema de la medición (Elby, 1994; Healey, 1995) y para
explicar la emergencia del mundo clásico (Bacciagaluppi & Hemmo, 1994; idem, 1996).
El origen del programa de la decoherencia se remonta a la década de los ’70, cuando el problema de
la medición comenzó a tratarse en términos de sistemas abiertos, considerando que los sistemas
macroscópicos como los dispositivos de medición no se encuentran nunca aislados, sino que
interactúan de un modo significativo con el entorno (Zeh, 1970). Sobre la base de estos resultados, la
teoría de la decoherencia fue sistematizada y desarrollada por Wojciech Zurek y sus colaboradores en
un gran número de trabajos. De acuerdo con Zurek (1991, 1994, 2003), la decoherencia es un proceso
que resulta de la interacción física entre un sistema cuántico y su entorno; tal proceso selecciona un
conjunto de estados “preferidos”, que determina qué observables recibirán valores definidos. Esto
significa que la decoherencia conduce a una forma de selección que sólo permite comportarse de un
modo clásico a un pequeño subconjunto de los estados del espacio de Hilbert del sistema: la selección
inducida por el entorno (environment induced selection o “einselection”) es una consecuencia del proceso de
decoherencia. En términos de Zurek, las superposiciones desaparecen, y los estados preferidos se
convierten en candidatos a estados clásicos, por ejemplo, posiciones definidas del puntero en un
dispositivo de medición o puntos en el espacio de las fases de un sistema dinámico clásico: “El objetivo
del programa de la decoherencia y la einselection es describir las consecuencias del carácter abierto al
entorno de los sistemas cuánticos y estudiar la emergencia de la clasicalidad efectiva de algunos estados
cuánticos y sus observables asociados” (Zurek, 1998, p. 1). De este modo, sería posible dar cuenta del
“origen cuántico del mundo clásico” (Paz & Zurek, 2002, p. 1).
De acuerdo con la teoría de la decoherencia, el primer paso consiste en dividir el universo en un
sistema de interés S y su entorno E . El entorno puede ser externo, como en el caso de partículas de
aire o fotones que impactan sobre el sistema, o interno, como en el caso de fonones u otras
excitaciones internas. El estado cuántico del sistema completo S E queda representado por un
vector : SE que, como sabemos, no puede evolucionar hacia un estado final interpretable
clásicamente. La estrategia consiste en considerar la llamada “matriz densidad reducida” S r
correspondiente al sistema S , que se obtiene a partir de la matriz densidad del sistema completo,
S SE  : SE : SE , mediante la operación matemática de traza parcial, cuyo efecto consiste, en este caso,
en eliminar los grados de libertad del entorno: S r  TrE S SE . Con esta descripción del sistema S , Zurek y sus
colaboradores demuestran que, en muchos casos de interés donde el entorno posee un elevadísimo
número de grados de libertad, la matriz densidad reducida S r evoluciona no unitariamente tendiendo,
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para t l d , a una matriz densidad reducida final S r (final) diagonal, que puede ser interpretada desde
una perspectiva clásica

4

EL SIGNIFICADO FÍSICO DE LA DECOHERENCIA

No es necesario detenerse aquí en mayores de talles técnicos para discutir el significado físico del
proceso de decoherencia. Zurek suele describir la decoherencia como un proceso que se desarrolla en el
nivel cuántico, y que transforma los estados cuánticos en estados interpretables clásicamente haciendo
“desaparecer” las correlaciones cuánticas. En sus propias palabras, el incesante “monitoreo” que ejerce
el entorno E sobre el sistema S produce una “degradación” de los estados cuánticos en estados
“diagonales” que, por ello, representan una situación clásica: “el entorno destila la esencia clásica de un
sistema cuántico” (Paz & Zurek, 2002, p. 3). Pero, como hemos dicho, la ecuación unitaria de
Schrödinger impide tal tipo de procesos. ¿Cómo interpretar, entonces, la evolución no unitaria de la que
nos habla Zurek? En otras palabras, ¿cuál es el significado físico de la matriz densidad reducida S r ?
Zurek insiste en referirse a S r como la representación del estado cuántico del sistema S que
interactúa con el entorno. Ahora bien, la matriz densidad S SE puede legítimamente considerarse como
la representación del estado cuántico del sistema completo S E , puesto que se obtiene a partir de
dicho estado ( S SE  : SE : SE ). Pero la matriz densidad reducida S r del sistema S se obtiene a
partir S SE eliminando (“trazando”) los grados de libertad del entorno E y, con ello, elimina la información
acerca de las correlaciones cuánticas entre S y E , información esencial para la caracterización del sistema S .
Dicho de otro modo, si además de S r calculáramos a partir de S SE también la matriz densidad reducida
S ' r correspondiente al entorno (en este caso, “trazando” los grados de libertad del sistema), de todos
modos no sería posible reconstruir el estado cuántico del sistema completo S E , representado por
S SE , mediante las dos matrices densidad reducidas S r y S ' r , pues ellas describen a S y a E ignorando
las correlaciones que resultan de la interacción entre los dos subsistemas (Ballentine, 1998). En
consecuencia, S r no representa el estado cuántico del sistema S .
Otro motivo que conduce a la misma conclusión se basa en el tipo de evolución que describen los
estados cuánticos. Como bien sabemos, los estados cuánticos evolucionan de acuerdo con la ecuación
de Schrödinger y, por tanto, siempre describen evoluciones unitarias. Los “estados” representados por
matrices densidad reducidas, por el contrario, pueden evolucionar no unitariamente, tendiendo a un
límite definido para t l d , tal como los modelos estudiados por el propio Zurek lo demuestran; esto
significa que las matrices densidad reducidas como S r no están regidas por el postulado dinámico de la mecánica
cuántica. En consecuencia, no podemos concebir tales matrices como representaciones de estados
cuánticos sin renunciar a uno de los principios básicos de la teoría. Como se ha argumentado en otro
trabajo (Castagnino & Lombardi, 2003), esto significa que, en el caso de la decoherencia, S r no
representa el estado cuántico del sistema de interés S ; el único estado cuántico legítimo es el estado del
sistema completo S E representado por S SE , que evoluciona unitariamente sin límite alguno.
No obstante, es difícil negar que la matriz densidad reducida S r representa algún tipo de estado en
la medida en que brinda una descripción físicamente relevante. El sentido preciso en el cual S r
suministra tal descripción puede explicarse mediante un concepto generalizado de grano grueso en
términos de proyección. Una proyección es la operación que efectúa un operador proyección o proyector, esto
es, un operador 1 para el que se cumple 1 2  1 . Esto significa que, una vez realizada la primera
proyección, toda aplicación subsiguiente del proyector no modifica el resultado original: 1 1a  1a
(piénsese en la proyección de un vector sobre un eje coordenado: una nueva proyección conduce al
mismo vector obtenido inicialmente). Ahora bien, toda operación de grano grueso define un proyector
(Mackey, 1989), de modo tal que la descripción de grano grueso ecg puede definirse como una
proyección de la descripción de grano fino e : ecg  1 e .
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El concepto tradicional de grano grueso equivale entonces a una proyección, esto es, una operación
matemática que elimina algunos componentes del vector de estado correspondiente a la descripción de
grano fino. Si esta idea se generaliza, el grano grueso puede concebirse como una operación matemática
que reduce el número de componentes de un vector que representa un estado. Desde esta perspectiva,
la aplicación de una traza parcial es un caso particular de introducción de grano grueso puesto que
reduce el número de componentes de la matriz densidad sobre la cual se aplica, matriz que puede
representarse vectorialmente en el espacio vectorial adecuado (para una argumentación formal, ver
Castagnino & Lombardi, 2003). En efecto, supóngase que el estado cuántico del sistema completo
S E queda representado por una matriz densidad S SE de ( n m ).( n m ) componentes, donde n
corresponde a los grados de libertad del sistema S y m corresponde a los grados de libertad del
entorno E . Al aplicar la operación de traza parcial sobre S SE para obtener la matriz densidad reducida
S r de S , se eliminan los grados de libertad del entorno y, por tanto, S r será una matriz de ( n.n )
componentes.
Cuando la noción de grano grueso se ha generalizado de este modo, resulta claro que la matriz
densidad reducida S r no representa el estado cuántico del sistema de interés S , sino un estado de grano
grueso del sistema completo S E obtenido ignorando el subsistema E . Por lo tanto, la evolución de
S r no es una evolución cuántica, puesto que tales evoluciones son unitarias, sino un proceso de grano
grueso y, en tanto tal, no hay razón teórica alguna que impida su no unitariedad. En este sentido, esta
situación resulta análoga al caso de la irreversibilidad clásica, donde es natural obtener una evolución de
grano grueso no unitaria (es decir, con límite definido para t l d ) a partir de una dinámica unitaria
microscópica (Lombardi, 1998; Lombardi, 2001). Una vez comprendido que S r representa un estado
de grano grueso, puede sostenerse con fundamento que las afirmaciones acerca de estados cuánticos
que se “diagonalizan”, o de correlaciones cuánticas que “desaparecen”, se encuentran completamente
desencaminadas: la decoherencia es un proceso de grano grueso que resulta de tomar en cuenta sólo la evolución
de ciertos grados de libertad y dejar de lado los restantes grados de libertad concebidos como entorno
(esta conclusión también se aplica a otros enfoques de la decoherencia, ver Castagnino & Lombardi,
2005).

5

LA INTERPRETACIÓN DEL GRANO GRUESO

Sobre la base de la caracterización presentada, una operación de grano grueso puede cumplir el
papel de relación interteórica entre dos descripciones de un mismo sistema, cuando la descripción del
sistema que brinda una teoría T2 puede obtenerse como resultado de la aplicación de un grano grueso o
proyección sobre la descripción que brinda otra teoría T1. En estos casos suele darse por sentado que el
grano grueso introduce un ingrediente inevitablemente subjetivo o gnoseológico en la descripción: se
admite sin discusión que la descripción de grano fino es la que brinda la representación precisa y
objetiva del sistema, mientras que la descripción de grano grueso sólo suministra una imagen
meramente producto de las limitaciones cognitivas de los sujetos.
En efecto, quienes adoptan una interpretación subjetivista o gnoseológica de la operación de grano
grueso se encuentran forzados a concluir que el programa de la decoherencia explica nuestro mundo
clásico como una mera apariencia subjetiva debida a nuestros limitados poderes de observación. La
opinión de que la teoría de la decoherencia es “subjetiva” o “antropocéntrica” ha sido sostenida por
aquellos autores que, a diferencia del propio Zurek, reconocen explícita o implícitamente que la
decoherencia es un fenómeno de grano grueso. Por ejemplo, Dieter Zeh (1971) encuentra un elemento
de subjetividad en la partición del universo en subsistemas. Para Philip Stamp (1995), la decoherencia
introduce el mismo tipo de subjetividad que la irreversibilidad, pues sólo brinda una solución “para
todo propósito práctico” (FAPP, “for all practical purposes”) al problema de la transición de lo cuántico a
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lo clásico. Una posición similar es la que adopta d’Espagnat (1995), cuando afirma que la teoría de la
decoherencia sólo nos provee de una descripción de la realidad meramente “empírica”, pero no una
descripción objetiva de la realidad en un sentido ontológico estricto.
Pero, ¿en qué se funda la tradicional interpretación subjetivista o gnoseológica del grano grueso?
Cuando un vector x perteneciente a un cierto espacio (por ejemplo, de dos dimensiones) se proyecta
sobre un subespacio de dicho espacio (por ejemplo, de una dimensión) obteniéndose un vector y ,
parece producirse una suerte de “pérdida de información” al pasar de x a y :

y  1x
x

z

y
En otras palabras, parece natural pensar que el vector x representa la magnitud fundamental, puesto
que el vector y es sólo una componente (una “sombra”) de x : necesitamos otro vector z para
reconstruir x . Sin embargo, esta conclusión no toma en cuenta que, para hacer esta proyección, hemos
decidido previamente “embeber” el vector x en un cierto espacio y el vector y en un subespacio de
aquél; pero también podríamos haber decidido efectuar la proyección inversa, según la cual y es el
vector proyectado y x es el resultado de la proyección:

x
y

x1y

z

Esto significa que, dados dos vectores cualesquiera x y y , podemos embeber x en un espacio de
N dimensiones y y en un espacio de M  N dimensiones, y considerar que y es la proyección de
x , o viceversa: al decidir en qué espacios embeber los vectores, hemos elegido la dirección de la
proyección. Pero el aspecto central de esta cuestión es que ambas operaciones son igualmente legítimas desde
un punto de vista matemático. En otras palabras, nada hay intrínsecamente “más fundamental” en un
vector respecto del otro, no hay “pérdida de información” al pasar de uno a otro. Cuando elegimos la
dirección de la proyección, estamos implícitamente presuponiendo el carácter fundamental de uno de los
vectores; pero de igual modo podríamos haber escogido la dirección inversa, y el carácter fundamental
se habría intercambiado de un vector al otro. Por lo tanto, cuando contamos con dos descripciones que
son igualmente aceptadas por su propia adecuación empírica, el hecho de que puedan vincularse a
través de un grano grueso o proyección nada nos dice acerca del carácter fundamental de una de ellas.
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En efecto, al inferir la naturaleza subjetiva o meramente gnoseológica de una de las descripciones por
ser “de grano grueso”, se comete una petitio principii, puesto que el carácter fundamental de la
descripción considerada “fina” se presupone ya al elegir la dirección de la proyección.
En definitiva, en el caso de la relación de grano grueso entre dos descripciones, cuando se asume el
carácter fundamental del dominio referido por una de las descripciones respecto del correspondiente a
la otra descripción, dicha posición se asume como un supuesto metafísico implícito, independiente de
consideraciones teóricas: la prioridad ontológica no se infiere o viene impuesta por las propias teorías o
por el formalismo en el que se expresa la relación entre ellas. En nuestro caso, no hay razones para
suponer que la descripción cuántica refiere a la “verdadera” ontología, mientras que la decoherencia, en
tanto proceso de grano grueso, conduce a una descripción meramente aparente o a un nivel ontológico
derivado y secundario respecto de la ontología cuántica fundamental. Ahora bien, si no deseamos
asumir tal supuesto metafísico carente de justificación formal y teórica, debemos contar con un marco
filosófico que nos permita reconocer la posibilidad de una coexistencia de diferentes ontologías, sin
prioridades o dependencias. Tal marco es el que brinda un realismo pluralista de raíces kantianas.

6

REALISMO PLURALISTA

En su libro Razón, verdad e historia (1981), Hilary Putnam adopta una posición de corte kantiano a la
que denomina “internalismo”, que se opone al “externalismo” o “realismo metafísico” al cual suele
referirse como “la perspectiva del Ojo de Dios”.
Según el realismo metafísico, los objetos del mundo existen independientemente de nuestro
conocimiento y constituyen una totalidad fija. Por lo tanto, hay una única descripción verdadera y
completa del mundo, cuya verdad consiste en la correspondencia entre las palabras y los objetos. Al
presuponer que la referencia del lenguaje es una cierta relación entre las palabras y los objetos externos
e independientes del sujeto, el realismo metafísico requiere un punto de vista no humano, el Ojo de
Dios, para determinar la referencia de las palabras y, con ello, el valor de verdad de los enunciados.
Como afirma Pérez Ransanz (1999, p. 209), la clave para comprender el desacuerdo entre
externalistas e internalistas está en la noción de objeto. Para el internalismo “los «objetos» no existen
independientemente de los esquemas conceptuales. Desmenuzamos el mundo en objetos cuando
introducimos uno u otro esquema descriptivo” (Putnam, 1981, p. 61). A esto se refiere Putnam cuando
afirma que la pregunta “¿de qué objetos consta el mundo?” sólo cobra sentido si se formula desde
dentro de una teoría; es siempre a través de un cierto esquema conceptual que nos enfrentamos al
mundo y lo categorizamos: de tal síntesis surgen los objetos. En otras palabras, los objetos dependen en
un sentido fuerte, que incluye existencia, de los esquemas conceptuales, los cuales no son meros
intermediarios entre sujetos y objetos sino que cumplen un papel central en la constitución de los objetos
(Pérez Ransanz, 1999, p. 209).
Esto significa que, si bien existe una “cosa en sí” independiente del sujeto, la ontología surge sólo
desde un esquema conceptual: los objetos que resultan del recorte de la realidad nouménica no son
meras ilusiones o apariencias subjetivas o gnoseológicas, sino que son los únicos elementos de la
ontología. Para el internalismo, ésta es la única noción significativa de objeto. En consecuencia, lo
objetivo ya no es lo independiente del sujeto, sino aquello que resulta de nuestro esquema conceptual
aplicado al mundo; se trata de una objetividad para nosotros, pero es la única posible desde el momento
en que se renuncia a la perspectiva del Ojo de Dios.
La tesis de la relatividad conceptual trae consigo un pluralismo ontológico, pues abre la posibilidad de
concepciones del mundo con ontologías distintas incluso incompatibles que resulten igualmente
adecuadas en ciertos contextos. El pluralismo ontológico ha sido esgrimido contra el realismo
metafísico de corte cientificista, según el cual la ciencia converge hacia la verdadera descripción de lo
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real. Pero este enfoque filosófico también puede ser aplicado en un sentido sincrónico: aún en el
contexto de un mismo paradigma pueden coexistir diversas ontologías que, si bien pueden encontrarse
interrelacionadas, incluyen ítems diferentes, no reductibles entre sí y sin prioridades o dependencias
ontológicas (para un desarrollo pormenorizado del realismo pluralista de raíces kantianas, ver Lombardi
& Pérez Ransanz, 2008).
Este realismo pluralista ha sido utilizado para enfrentar diferentes problemas específicos de la
filosofía de la física. Por ejemplo, ha sido aplicado al problema de la compatibilidad entre descripciones
deterministas e indeterministas en sistemas altamente inestables (Lombardi, 2002a; Lombardi, 2002b), al
problema de la irreversibilidad en mecánica estadística clásica, donde el conflicto se establece entre la
evolución reversible microscópica y la evolución irreversible macroscópica (Labarca, 2005), al problema
de la emergencia de evoluciones irreversibles en mecánica cuántica, donde es necesario explicar cómo
tales evoluciones pueden surgir a partir de procesos reversibles subyacentes (Castagnino, Gadella &
Lombardi, 2005; idem, 2006) y al problema de las relaciones entre mundo físico y mundo químico,
tradicionalmente interpretadas en términos de reducción (Lombardi & Labarca, 2005; idem, 2006).
La interpretación subjetivista o gnoseológica tradicional del grano grueso revela un compromiso
metafísicamente realista, que sólo admite una única descripción objetiva de lo real: la ontología cuántica,
descripta por la teoría de grano fino, es la verdadera ontología, la realidad en sí; toda descripción que no
coincida con ella será irremediablemente subjetiva o, al menos, gnoseológica. Desde una posición
ontológicamente pluralista, en cambio, los estados y las evoluciones de un sistema físico no son
independientes de toda descripción; por el contrario, cada teoría constituye una ontología relativa
cuando recorta sus propios estados y evoluciones del mismo substrato indiferenciado. En la descripción
mecánico-cuántica, el estado de un sistema presenta el fenómeno de superposición y las evoluciones
son unitarias y, por tanto, reversibles; en la descripción que brinda la teoría de la decoherencia, las
matriz densidad reducida representa el estado del sistema, que evoluciona no-unitariamente hacia un
estado final de características clásicas. Pero dado que no existe el punto de vista privilegiado del Ojo de
Dios, ambas descripciones son igualmente objetivas en tanto empíricamente fructíferas y adecuadas.

7

CONCLUSIONES

Durante los últimos años, la teoría de la decoherencia se ha presentado como el mejor enfoque
teórico para abordar el tradicional problema interpretativo del límite clásico de la mecánica cuántica. Si
bien existe un amplio consenso acerca de la importancia científica de dicha teoría, las interpretaciones
que se brindan de su significado físico suelen pasar por alto aspectos conceptuales de relevancia central.
En el presente trabajo hemos argumentado, contra Zurek, que la decoherencia es un fenómeno que
se desarrolla en un nivel diferente del nivel donde se cumplen las leyes de la mecánica cuántica, en
particular, la ley dinámica de evolución unitaria: el estado que decohere no es el estado cuántico del
sistema sino un estado de grano grueso que, precisamente por este motivo, puede evolucionar no
unitariamente hacia un estado final de características clásicas. A su vez, hemos considerado la difundida
opinión según la cual toda operación de grano grueso necesariamente involucra elementos subjetivos o
gnoseológicos y, por tanto, la clasicidad que resulta de la decoherencia no es objetiva; contra esta
opinión hemos argumentado que, si se prescinde de presupuestos metafísicos formal y teóricamente
infundados, nada hay en el formalismo teórico que fuerce el carácter subjetivo o la prioridad ontológica
de la ontología cuántica respecto del mundo clásico. Finalmente, hemos presentado brevemente un
enfoque filosófico de raíces kantianas que nos permite admitir la coexistencia de diferentes ontologías,
sin dependencias ni precedencias: en esta realidad diversificada, los múltiples dominios ontológicos se
encuentra relacionados de un modo no trivial con los otros niveles. De este modo, no necesitamos
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confinar al reino de la apariencia o adjudicar un estatus ontológico secundario o derivado a una realidad
que nos es tan familiar como la del mundo clásico.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BACCIAGALUPPI, Guido; HEMMO, Meir. Making sense of approximate decoherence. Proceedings of
the Philosophy of Science Association 1: 345-354, 1994.
–––––. Modal interpretations, decoherence and measurements. Studies in History and Philosophy of Modern
Physics 27: 239-277, 1996.
BALLENTINE, Leslie. Quantum mechanics: a modern development. Singapore: World Scientific, 1998.
BUB, Jeffrey. Interpreting the quantum world. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
CASTAGNINO, Mario; GADELLA, Manuel; LOMBARDI, Olimpia. Time’s arrow and irreversibility
in time-asymmetric quantum mechanics. International Studies in the Philosophy of Science 19: 223-243,
2005.
–––––. Time-reversal, irreversibility and arrow of time in quantum mechanics. Foundations of Physics 36:
407-426, 2006.
CASTAGNINO, Mario; LOMBARDI, Olimpia. Self-induced decoherence: a new approach. Studies in
History and Philosophy of Modern Physics 35: 73-107, 2003.
–––––. Self-induced decoherence and the classical limit of quantum mechanics. Philosophy of Science 72:
764-776, 2005.
D’ESPAGNAT, Bernard. Veiled reality. An analysis of present-day quantum mechanical concepts. Reading, MA:
Addison-Wesley, 1995.
ELBY, Andrew. The ‘decoherence’ approach to the measurement problem in quantum mechanics.
Proceedings of the Philosophy of Science Association 1: 355-365, 1994.
HEALEY, Richard. Dissipating the quantum measurement problem. Topoi 14: 55-65, 1995.
LABARCA, Martín. El problema filosófico de la irreversibilidad en termodinámica y mecánica estadística.
Universidad Nacional de Quilmes: Tesis Doctoral, 2005.
LOMBARDI, Olimpia. La teoría del caos y el problema del determinismo. Diálogos 33: 21-42, 1998.
–––––. La teoría del caos y sus problemas epistemológicos. Revista de Filosofía 57: 91-109, 2001.
–––––. Determinism, internalism and objectivity, pp. 75-87, en: ATMANSPACHER, Harald; BISHOP,
Robert (eds.). Between chance and choice: interdisciplinary perspectives on determinism. Thorverton: ImprintAcademic, 2002 (a).
–––––. Caos, ergodicidad e internalismo. Revista Latinoamericana de Filosofía 28: 7-33, 2002 (b).
LOMBARDI, Olimpia; LABARCA, Martín. The ontological autonomy of the chemical world.
Foundations of Chemistry 7: 125-148, 2005.
–––––. The ontological autonomy of the chemical world: a response to Needham. Foundations of
Chemistry 8: 81-92, 2006.
LOMBARDI, Olimpia; PÉREZ RANSANZ, Ana Rosa. Los múltiples mundos de la ciencia. un realismo
pluralista y su aplicación a la filosofía de la física, volumen en preparación, 2008.
MACKEY, Michael. The dynamic origin of increasing entropy. Review of Modern Physics 61: 981-1015,
1989.
PAZ, Juan Pablo; ZUREK, Wojciech. Environment-induced decoherence and the transition from
quantum to classical. Pp. 77-148, in: HEISS, Dieter (ed.). Lecture notes in physics, Vol. 587. HeidelbergBerlin: Springer, 2002.
PÉREZ RANSANZ, Ana Rosa. Kuhn y el cambio científico. México: Fondo de Cultura Económica, 1999.
PUTNAM, Hilary. Reason, truth and history. Cambridge: Cambridge University Press, 1981 (los números
de página corresponden a la versión castellana Razón, verdad e historia. Madrid: Tecnos, 1988).
STAMP, Philip. Time, decoherence and ‘reversible’ measurements, pp. 107-154, in: SAVITT, Steven
(ed.). Time’s arrow today. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
329

ZEH, Dieter. On the interpretation of measurement in quantum theory. Foundations of Physics 1: 69-76,
1970.
–––––. On the irreversibility of time and observation in quantum theory, pp. 263-273, in:
D'ESPAGNAT, Bernard (ed.). Foundations of quantum mechanics. New York: Academic Press, 1971.
ZUREK, Wojciech. Decoherence and the transition from quantum to classical. Physics Today 44: 36-44,
1991.
–––––. Preferred sets of states, predictability, classicality and environment-induced decoherence, pp.
175-212, in: HALLIWELL, Jonathan; PÉREZ-MERCADER, Juan; ZUREK, Wojciech (eds.).
Physical origins of time asymmetry. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
–––––. Decoherence, einselection, and the existential interpretation. Los Alamos National Laboratory.
quant-ph/9805065, 1998.
–––––. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics 75:
715-776, 2003.

330

Teleologia na teoria Gaia
Nei Freitas Nunes Neto *
Charbel Niño El-Hani #

1

INTRODUÇÃO

Idéias preliminares a respeito de um “sistema Terra auto-regulado” (Lovelock, 2001, p. 254) foram
propostas pelo químico inglês James Lovelock em 1967. No ano seguinte, 1968, em uma conferência
em Princeton sobre as origens da vida na Terra, Lovelock apresentou o que ele chamou de “hipótese
Gaia”1. Alguns anos mais tarde, em 1972, o periódico Atmospheric Environment publicou uma carta de
Lovelock endereçada aos editores, intitulada “Gaia as seen through the atmosphere”. De acordo com
Lovelock, o objetivo daquela carta era “sugerir que a vida, em estágios iniciais de sua evolução, adquiriu
a capacidade de controlar o ambiente global de modo a adaptá-lo às suas necessidades e que esta
capacidade persistiu e ainda é ativamente usada” (Lovelock, 1972, p. 579).
As primeiras versões da teoria foram construídas a partir de estudos realizados por Lovelock para a
NASA, em parceria com a filósofa Dian Hitchcock, durante a década de 1960, com o objetivo de
oferecer meios para a detecção de vida em outros planetas. A teoria foi consideravelmente desenvolvida
a partir da cooperação de Lovelock com a microbiologista norte-americana Lynn Margulis. Em
conjunto, eles publicaram artigos em Tellus (Lovelock & Margulis, 1974) e Icarus (Margulis & Lovelock,
1974) que apresentaram a teoria em maior detalhe e desenvolvimento. Nestes artigos, os autores
propõem que os seres vivos têm a capacidade de alterar seu ambiente de modo a manter as variáveis
físico-químicas ambientais em um nível adequado para si mesmos.
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A teoria Gaia pode ser definida, assim, como uma teoria acerca do funcionamento de um sistema de
controle, denominado Gaia. De acordo com a teoria, as relações entre organismos e ambiente foram e
são fortes o suficiente para afetar o modo como o sistema vida-ambiente evolui na Terra. Deste ponto
de vista, a evolução biológica e a evolução do ambiente físico-químico não são dois processos
independentes, mas apenas faces de um mesmo processo. Como afirma Lovelock (1990, p. 100), Gaia é
“a teoria de um sistema em evolução – um sistema feito a partir dos organismos vivos, e do seu
ambiente material, as duas partes sendo firmemente acopladas e indivisíveis.” Esta ligação entre os
organismos e o seu ambiente se dá, de acordo com a teoria, através de alças de retroalimentação
negativas e positivas. Tais alças de retroalimentação existentes nos sistemas da Terra constituiria uma
rede extremamente complexa, formando o sistema cibernético de controle denominado Gaia. De
acordo com a teoria, as alças de retroalimentação combinadas resultam na regulação de variáveis
ambientais ao nível global, tais como temperatura, composição química da atmosfera, salinidade e pH
dos oceanos, dentre outras. A regulação é vista como uma propriedade emergente de todo o sistema
(Lenton, 2004, pp. 20-21; Lovelock, 1990, p. 100), sendo as variáveis reguladas mantidas dentro dos
limites de habitabilidade da Terra pelos seres vivos. Logo, as condições de habitabilidade do planeta –
que se evidenciam por suas características geofísicas singulares – não seriam condições dadas
previamente à existência de vida, como se o planeta fosse uma espécie de berço ideal para esta última.
Ao contrário, da perspectiva da teoria Gaia, elas são uma construção da vida e do ambiente
interrelacionados de maneira profunda.
É importante salientar, ainda, a visão sistêmica de maior alcance oferecida por Gaia sobre a vida na
Terra, relativamente a abordagens mais tradicionais em ciências como a ecologia, que tendem a
considerar níveis inferiores como foco de seus estudos. Esta estratégia sistêmica não pode ser
dispensada na atualidade, diante da atual crise ecológica, na medida em que fenômenos como as
mudanças climáticas não são processos localizados espacialmente, mas são, antes, de alcance global.
O sistema Gaia não é definido por Lovelock de uma única maneira, mas de modos variados em
diferentes obras. A respeito do seu primeiro livro, ele afirma: “Este livro também é sobre a busca de
vida e a procura por Gaia é uma tentativa de encontrar a maior criatura viva sobre a Terra.” (Lovelock,
[1979] 2000, p. 1, sem ênfase no original). Entretanto, em outros momentos, ele define Gaia como a
própria Terra, a qual é vista, então, como um superorganismo. Por conta destas imprecisões de
Lovelock quanto à caracterização do sistema Gaia, alguns autores buscaram defini-lo de modo mais
claro, a fim de evitar ambigüidades (ver Volk, 1998, p. 93; Lenton; van Oijen, 2002, p. 684; Lenton,
2004, p. 16). Este constituiu, a partir de uma perspectiva lakatosiana (cf. Lima-Tavares, 2003), mais um
passo importante na evolução teórica do programa de pesquisa Gaia (Nunes-Neto, 2005, pp. 4-8).
Neste artigo, adotaremos a definição de Lenton e van Oijen (2002), para os quais Gaia é
O sistema termodinamicamente aberto na superfície da Terra, compreendendo vida (a biota), atmosfera,
hidrosfera (oceano, geleiras e água doce), matéria orgânica morta, solos, sedimentos e aquela parte da
litosfera (crosta) que interage com os processos de superfície (incluindo rochas sedimentares e rochas
sujeitas a intemperismo) (Lenton & van Oijen, 2002, p. 684).

Nesta definição, Gaia é um subsistema da Terra, na medida em que não inclui as camadas mais
interiores do planeta e surge apenas quando a vida se torna abundante, pois só após se dispersarem pelo
planeta, as populações podem afetar significativamente variáveis físico-químicas, como composição
atmosférica (ver Lenton; van Oijen, 2002, p. 684; para uma discussão mais detalhada das definições, ver
Nunes-Neto, 2005, pp. 4-8). Portanto, o sistema Gaia, neste sentido, difere do “sistema Terra”
(Jacobson et al, 2000, p. 1), um termo cada vez mais usado atualmente. Devemos indicar também que
tanto Volk (1998) quanto Lenton & van Oijen (2002), diferentemente de Lovelock, não tratam Gaia como
um ser vivo, mas somente como um sistema cibernético de controle. A posição destes autores, como a da
maioria dos cientistas hoje envolvidos com a teoria Gaia, nos parece mais interessante, em parte, por
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evitar as controvérsias desnecessárias suscitadas pelas afirmações de Lovelock de que a Terra é um
superorganismo, por exemplo.
Estas afirmações controversas de Lovelock de que a Terra seria um superorganismo, um organismo
vivo, ou pelo menos deveria ser tratada como tal, atraíram grupos espiritualistas e ambientalistas,
sobretudo durante a década de 1970. As reações entusiásticas destes grupos foram acompanhadas por
uma grande resistência da comunidade científica à teoria Gaia. Mais recentemente, entretanto, esta
resistência tem sido em parte vencida e uma quantidade crescente de pesquisadores de diversos campos
do conhecimento vem dedicando-se à sua articulação teórica e ao teste empírico de previsões derivadas
desta teoria (para uma maior discussão sobre este ponto, ver Lima-Tavares, 2003; Nunes-Neto, 2005 e
Nunes-Neto & El-Hani, 2006). É curioso notar, ainda, que muitos trabalhos publicados no recente
campo da “Ciência do Sistema Terra” (Kump et al., 1999; Jacobson et al., 2000) claramente lidam com
assuntos relacionados à teoria Gaia, ou mesmo se utilizam do conteúdo novo proposto por esta teoria,
porém sequer fazem referência a Gaia ou a Lovelock (ver Moore III et al., pp. 1; para um crítica desta
situação ver Margulis, 2004 e Tickell, 2004, pp. 223-224).
A teoria Gaia ainda suscita, contudo, importantes discussões a respeito de várias idéias nela
incluídas. Neste trabalho, abordamos uma destas discussões, concernente ao estatuto das explicações
teleológicas na teoria, sobretudo nas publicações de Lovelock, seu principal proponente.

2

EXPLICAÇÕES TELEOLÓGICAS EM GAIA

Críticos da teoria Gaia, como, por exemplo, James Kirchner (1989, 1993), têm destacado as
dificuldades provenientes do uso de uma linguagem teleológica no contexto da mesma. Kirchner
argumenta que Gaia não é uma hipótese única, tratando-se, antes, de uma série de hipóteses distintas,
variando de fracas a fortes. Segundo Kirchner (1989, 1993), as hipóteses fracas incluem aquelas que
enunciam que a biosfera está envolvida na dinâmica planetária. Estas hipóteses nada propõem de
genuinamente novo, mas apenas algo que já é parte do conhecimento científico estabelecido. Portanto,
o conteúdo verdadeiramente novo da teoria Gaia está, para Kirchner, no que ele denomina hipóteses
fortes. Analisando estas hipóteses, Kirchner distingue três versões diferentes, apesar de elas geralmente
aparecerem combinadas. A primeira, “Gaia Homeostática”, declara que há um mecanismo de controle
capaz de manter a entidade Gaia em homeostase2. Outra hipótese, “Gaia Teleológica”, afirma que este
controle cumpre um propósito definido. Isso coloca, então, o problema de estabelecer qual seria este
propósito. Afinal, sem um propósito definido de maneira independente, Gaia Teleológica simplesmente
afirmaria que Gaia cumpre o propósito de fazer qualquer coisa que ela faça e isso constituiria uma
formulação tautológica. Em outros termos, caso não se defina rigorosamente o propósito ou o
conjunto de propósitos do mecanismo de controle postulado pela teoria Gaia, ela se mostrará
infalsificável em termos popperianos (Popper, [1959] 1975) e, portanto, de acordo com este critério de
demarcação, não-científica3.
Apesar de Kirchner (1993, p. 38) separar Gaia Homeostática de Gaia Teleológica, baseando-se na diferença entre homeostase
e teleologia, devemos notar que a homeostase em si mesma é um objetivo (um télos) do sistema, o que caracteriza os
fenômenos homeostáticos, de auto-regulação, como fenômenos teleológicos. Mais precisamente, os fenômenos
homeostáticos são uma parte dos fenômenos normalmente designados como teleológicos. Portanto, tomamos as
expressões “controle”, “homeostase”, “auto-regulação”, entre outras similares, como expressões com um conteúdo
teleológico.
3 Apesar de fazer referência ao critério de demarcação popperiano, Kirchner não analisa sistematicamente a teoria Gaia da
perspectiva da filosofia da ciência de Popper ([1959] 1975). Além disso, esta teoria da ciência não parece a mais adequada
para avaliar a cientificidade de uma teoria como Gaia. O programa falsificacionista de Popper foi consideravelmente
aprimorado por Lakatos, em sua Metodologia dos Programas de Pesquisa Científicos (Lakatos, [1970] 1995). Lima-Tavares
(2003) avaliou a cientificidade da teoria Gaia com base em tal referencial filosófico, concluindo que o mesmo se mostrava
mais adequado do que o referencial de Popper para tal apreciação.
2
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O problema colocado por Gaia Teleológica é, segundo Kirchner, respondido por uma terceira
hipótese, “Gaia Otimizadora”. De acordo com ela, o propósito do mecanismo de controle em questão
é a manutenção de um estado ótimo para a entidade Gaia, considerada em sua totalidade. Kirchner
(1989, p. 225; 1993, p. 42) coloca então, um problema difícil para Gaia Otimizadora: Como definir uma
condição ótima para toda a biosfera? Afinal, a biosfera inclui uma enorme diversidade de organismos,
cada um com requisitos diferentes, e muitas vezes conflitantes, para sua sobrevivência (Nunes-Neto;
El-Hani, 2006, p. 23). A título de exemplo, basta considerarmos os requisitos bastante diferenciados
para a sobrevivência de organismos aeróbios, que dependem crucialmente do gás oxigênio, e anaeróbios
obrigatórios, que são levados à morte por este composto. Lovelock não respondeu à pergunta acima de
maneira satisfatória, muito embora ele próprio pense que o modelo do Mundo das Margaridas,
desenvolvido por ele e Andrew Watson (ver Watson & Lovelock, 1983), elimine tais críticas (Lovelock,
1990, p. 101).
A observação de Kirchner a respeito da importância das explicações teleológicas para a teoria Gaia
aponta para a necessidade de um tratamento sistemático do problema, especialmente no contexto da
linguagem utilizada por Lovelock em suas publicações. Em primeiro lugar, notemos que Lovelock de
fato explica teleologicamente os fenômenos no contexto de Gaia. Por exemplo, referindo-se à
atmosfera da Terra, ele afirma que “a atmosfera da Terra é mais do que meramente anômala; ela parece
ser um dispositivo constituído especificamente para um conjunto de propósitos” (Lovelock; Margulis,
1974, p. 3). Como notamos no trecho acima, Lovelock atribui propósitos à atmosfera, o que constitui
um uso da linguagem teleológica. Além disso, é importante notar, Lovelock recorre com freqüência e
ao longo de toda a sua obra a uma linguagem teleológica (para maiores detalhes, ver Nunes-Neto, 2005
e Nunes-Neto & El-Hani, 2006). Entretanto, a despeito da alta freqüência de uso das explicações
teleológicas, em outras passagens de sua obra, Lovelock nega que sua teoria esteja comprometida com
uma linguagem teleológica: “Em nenhuma parte de nossos escritos, nós expressamos a idéia de que a
auto-regulação planetária tem um propósito, ou envolve previsão ou planejamento pela biota”
(Lovelock, 1990, p. 100).
A rejeição de Lovelock ao uso de uma linguagem teleológica se deve a uma grande desconfiança em
relação a este tipo de explicação nas ciências em geral e na biologia, em particular, sobretudo por causa
de objeções tradicionais, mas já superadas (ver Mayr, 1988, p. 39; Mayr, 2005, p. 63; Taylor, 1964), a
este modo de explicação. A rejeição de Lovelock à acusação de que sua teoria é teleológica se deve,
além disso, a um equívoco de sua parte: considerar que todas as explicações teleológicas têm um caráter
intencional. Assim, aceitar que sua teoria é teleológica corresponde, para Lovelock, a aceitar que o
funcionamento de Gaia deve ser explicado em termos de intencionalidade, previsão ou planejamento.
Em sua visão, isso aproximaria a teoria Gaia do animismo ou antropomorfismo e a afastaria do âmbito
das ciências. Sua rejeição ao uso de uma linguagem teleológica, seja na sua teoria ou na ciência em geral,
decorre, portanto, da assunção daquela premissa equivocada.
Nem todas as explicações teleológicas recorrem, contudo, à intencionalidade, como mostra a
maioria das explicações teleonômicas e as explicações/atribuições funcionais, tão usuais na biologia.
Sustentamos que tais explicações teleológicas, de caráter não-intencional, estão presentes na teoria Gaia
e precisam ser devidamente analisadas, uma tarefa ainda por ser feita. Na análise lakatosiana da teoria
Gaia que realizou, Lima-Tavares (2003) concluiu que as hipóteses fortes identificadas por Kirchner são
parte do núcleo duro do programa de pesquisa fundado por Lovelock. Assim, elas estariam entre as
proposições infalsificáveis por decisão metodológica dos proponentes do programa de pesquisa Gaia
(Lakatos [1970] 1995). Ou seja, o conteúdo verdadeiramente novo da teoria Gaia é composto, de
acordo com essa análise, por proposições acerca do funcionamento teleológico de Gaia que são parte
de seu núcleo duro, infalsificável. Se essa análise for julgada correta, caso não seja incluída na teoria
Gaia alguma forma de explicação teleológica, o construto teórico resultante não seria mais parte do
programa de pesquisa Gaia. Em outras palavras, eliminar a teleologia da teoria Gaia significaria, na
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verdade, desconsiderar a teoria. Esta nos parece uma forma mais precisa de formular o argumento de
Kirchner de que o que há de novo na teoria Gaia se relaciona ao seu conteúdo teleológico.
Além disso, devemos notar que, na tentativa de rejeitar as explicações teleológicas, Lovelock apela
para o conceito de propriedades emergentes. O recurso de Lovelock à emergência, contudo, se limita à
idéia de não-aditividade, que corresponde a apenas uma das concepções de emergência, relacionada à
máxima holista de que o ‘todo é mais do que soma das partes’ (Stephan, 1992; El-Hani & Queiroz,
2005). A estratégia adotada por Lovelock não é consistente, na medida em que não se pode justificar a
recusa ao uso de certa categoria epistemológica (explicações teleológicas) a partir da mera referência a
uma categoria ontológica (as propriedades emergentes do sistema Gaia). Um discurso teleológico sobre
este sistema é perfeitamente compatível com a existência de propriedades emergentes no sistema.

3

EXPLORANDO CAMINHOS PARA UMA INTERPRETAÇÃO DAS EXPLICAÇÕES
TELEOLÓGICAS EM GAIA

A partir da análise do tratamento da teleologia nos textos de Lovelock, o passo seguinte de nossa
investigação foi avaliar se explicações teleológicas poderiam ser formuladas de modo consistente no
contexto da teoria Gaia, com base em alguns referenciais sobre teleologia e função na filosofia da
biologia. Avaliamos se as explicações teleológicas nesta teoria podem ser formuladas da perspectiva de
três referenciais teóricos: a caracterização da teleonomia por Ernst Mayr (1988, pp. 44-55; 2005, pp. 6582); a abordagem etiológica do conceito de função de Larry Wright ([1973] 1998); e a análise funcional
de Robert Cummins ([1975] 1998). A seguir, apresentaremos brevemente estes referenciais e suas
implicações para o tratamento das explicações teleológicas na teoria Gaia.

3.1

Abordagem teleonômica

O termo ‘teleonômico’ foi originalmente introduzido na literatura por Pittendrigh, em 1958 (citado
em Mayr, 1988, p. 47). No entanto, ele se tornou popular na biologia a partir dos desenvolvimentos
promovidos por Mayr (1988, p. 44; 2005, p. 69). Os processos teleonômicos são caracterizados por dois
aspectos: (1) eles são guiados por um programa; e (2) dependem da existência de algum objetivo ou
estado final, previsto no programa, que regula o comportamento. Este estado final pode ser uma
estrutura, uma função fisiológica, o alcance de uma nova posição geográfica ou atos consumatórios no
comportamento, como, por exemplo, o ato de beber quando se tem sede. Cada programa particular é
resultado do processo evolutivo, com destaque para a seleção natural, sendo constantemente ajustado
pelo valor seletivo do objetivo alcançado. Do ponto de vista da causalidade, é importante salientar que
tanto o programa como os estímulos que desencadeiam o comportamento teleonômico precedem, no
tempo, a dinâmica visando o objetivo. Ou seja, não há qualquer inversão da ordem temporal dos
processos causais e existem mecanismos que iniciam ou causam o comportamento dirigido para um
objetivo.
O primeiro passo para uma abordagem teleonômica em Gaia é buscar os requisitos necessários para
a definição de um programa teleonômico Gaiano. É preciso notar, em primeiro lugar, que há
dificuldades a serem enfrentadas ao se postular um processo de seleção natural em níveis acima dos
organismos individuais. É razoável supor que o susposto programa Gaiano não poderia surgir por um
processo variacional de evolução (darwinista), ainda que possa ser considerado como resultado de um
processo transformacional (como o lamarckista, no qual a transformação ontogenética é concebida
como a própria evolução). A dificuldade de postular um processo de seleção agindo sobre Gaia foi
apontada por Ford Dolittle, sendo conhecida como o problema da ‘população de um’. Obviamente, em
uma população unitária, como é o caso de Gaia, não há variação a ser selecionada e, portanto, não
podem surgir programas teleonômicos como resultado de evolução darwinista, na qual a seleção natural
desempenha um papel central. Além desta dificuldade, a formulação de explicações teleonômicas em
Gaia está vulnerável a uma outra crítica forte, dirigida contra a noção do “programa gaiano”. Não há
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um conjunto único de condições buscadas pelo programa que possa satisfazer, ao mesmo tempo, os
requisitos de sobrevivência de todas as espécies da biota. Como foi comentado acima, esta é composta
por organismos com interesses divergentes e muitas vezes conflitantes, como os anaeróbicos e os
aeróbicos. As dificuldades apresentadas colocam obstáculos difíceis, se não intransponíveis, para a
formulação de explicações teleonômicas no contexto de Gaia. Em nossa visão, elas sugerem que a
abordagem teleonômica não é o referencial mais adequado para construir explicações teleológicas
consistentes em Gaia.

3.2

Abordagem etiológica

3.3

Abordagem da Análise Funcional

Da perspectiva etiológica de Wright, para explicar por que algo tem uma função, é necessário
recorrer à etiologia das conseqüências de ter esse algo no passado. Em termos formais, dizer que a
função de x é z significa que “(a) x está ali porque ele faz z e (b) z é uma conseqüência (ou resultado) de
x estar ali” (Wright, [1973] 1998, p. 71). Por exemplo, a posse de corações (x) nos vertebrados atuais é
parcialmente explicada, nesses termos, pelas conseqüências (z) da posse dessa estrutura nos ancestrais
desses animais. Tais conseqüências estariam relacionadas ao bombeamento de sangue, sendo a função
da estrutura, um efeito selecionado ao longo da história evolutiva do grupo.
Deste ponto de vista, para explicar os processos funcionais no contexto de Gaia, é necessário fazer
referência a uma etiologia, que precisa, por sua vez, fazer referência a um processo de seleção,
consciente ou não. Os problemas de postular um processo de seleção ao nível do sistema Gaia como
um todo, apontados na seção anterior, também dificultam a aplicação da perspectiva de Wright à teoria
Gaia. Além disso, o que é explicado pela formulação de função de Wright é a presença de determinado
estado de coisas, especificamente, a posse de determinado comportamento ou estrutura por um
sistema. Conseqüentemente, a perspectiva de Wright, se aplicada à Gaia, explicaria por que Gaia tem
certas partes. Ela responderia quais as conseqüências das partes que explicam por que elas estão ali, isto
é, suas funções. Mas o que pretendemos explicar na teoria Gaia não é por que o sistema possui certas
partes, mas sim os processos de auto-regulação ou auto-organização ao nível do sistema como um todo.
Parece-nos, em suma, que a abordagem de Gaia de uma perspectiva etiológica também enfrenta
dificuldades que a privam de poder heurístico frente aos problemas sobre os quais nos debruçamos.
Uma perspectiva diferente das anteriores é a análise funcional de Cummins ([1975] 1998). De
acordo com a posição deste filósofo, explicações funcionais podem ser realizadas, na biologia,
independentemente de considerações evolutivas. Da perspectiva de Cummins, considerar que algum
item x tem uma função d significa dizer que x tem a disposição d, sob determinadas condições. Assim,
na análise funcional, procedemos a uma análise da disposição d presente em um sistema a em uma série
de disposições d1, d2, ..., dn apresentadas por componentes de a, de modo que a manifestação de di
resulta na, ou leva à, manifestação de d.
Para Cummins ([1975] 1998), o interesse explanatório de uma abordagem analítica é proporcional a
(i) o grau em que as capacidades resultantes da análise são menos sofisticadas do que as capacidades que
geraram a análise; (ii) o grau em que as capacidades resultantes da análise são de tipo diferente das
capacidades que geraram a análise, e; (iii) a relativa complexidade de organização das partes/processos
componentes atribuídas ao sistema. Essas considerações nos levam ao seguinte ponto: quanto maior a
diferença de sofisticação entre as capacidades resultantes da análise e aquelas capacidades que geraram a
análise, mais sofisticada precisará ser a própria análise, para que esta lacuna seja preenchida. Nos casos
em que essa diferença é pequena, a estratégia da instanciação parece mais adequada e, nestes casos, falar
em função parece não ter muito sentido. Como afirma Cummins
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À medida que o papel da organização se torna menos e menos significativo, a estratégia analítica se torna
menos e menos apropriada, e falar de função tem cada vez menos sentido. Isso pode ser filosoficamente

desapontador, mas não há saída para isso. (Cummins, [1975] 1998, p. 192)

Isso leva a uma objeção freqüentemente levantada contra a abordagem funcional de Cummins: a de
que ela é demasiadamente liberal. Trata-se do problema de que a teoria de Cummins nos permite
atribuir função a efeitos que não são intuitivamente entendidos como funções ou a sistemas que
intuitivamente pensamos não serem compostos por partes que cumprem funções definidas (Wouters,
2003, p. 224). Por exemplo, Ruth Millikan ([1989] 1998, pp. 294) busca demonstrar que, de acordo com
a teoria de Cummins, dentro do ciclo da água, a função das nuvens é produzir chuva. Assim, por
contrariar as nossas intuições, a teoria de Cummins estaria equivocada. É interessante como esse
exemplo dado por Millikan diz respeito exatamente a processos nos quais estamos interessados na
tentativa de aplicação da teoria de Cummins às explicações da teoria Gaia. Vale a pena perguntar se não
é exatamente esta suposta falha da teoria de Cummins – isto é, seu excesso de liberalidade – que permite
que ela se aplique tão bem aos fenômenos no contexto da teoria Gaia. Entretanto, uma outra maneira
de ver a formulação de Cummins é aceitar que ela não busca traçar uma distinção clara entre o que é e o
que não é funcional, como faz Wright. Talvez os objetos no mundo não se dividam discretamente em
tais categorias, ou seja, pode ser que eles não sejam nitidamente ou funcionais ou não-funcionais. É
razoável assumir a existência possível de uma continuidade entre casos extremos, o que permitiria dizer
que ser ou não funcional é uma questão de grau.
Na medida em que esta abordagem não faz referência a processos históricos de seleção como
condição necessária para a atribuição de função, ela evita os problemas levantados pela tentativa de
aplicar as duas abordagens anteriores ao problema da teleologia na teoria Gaia. As abordagens
etiológicas do conceito de função (em nosso caso, a visão de Wright) e a análise funcional têm, de fato,
diferentes explananda (isto é, aquilo que se deseja explicar). Elas objetivam explicar coisas diferentes, na
medida em que enfocam diferentes aspectos do mundo vivo, como bem notou Godfrey-Smith (1993).
Do ponto de vista da análise de Cummins, o que se busca explicar é uma capacidade de um sistema
complexo através de certas capacidades de suas partes que contribuem para a manifestação da
capacidade global. Neste caso, o explanandum no sistema Gaia seria exatamente a capacidade sistêmica
deste sistema de auto-regulação do clima, por exemplo, que seria, então, vista como o resultado de
certas capacidades das partes de Gaia. A aplicação deste modelo analítico geral oferece uma perspectiva
heuristicamente rica, permitindo às pesquisas empíricas enfocar as capacidades dos sistemas
componentes de Gaia, que são mais acessíveis empiricamente a testes do que o sistema Gaia como um
todo (para maiores detalhes sobre a aplicação da análise funcional de Cummins à teoria Gaia, ver
Nunes-Neto, 2005, p. 88-91).

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na medida em que aceitamos a tese de que a teoria Gaia não pode prescindir de uma linguagem
teleológica, a despeito das tentativas de Lovelock de rejeitar tal modo de linguagem, surge a necessidade
de dar um tratamento adequado às explicações teleológicas ou funcionais nesta teoria. Este tratamento
deve apoiar-se em algum referencial da filosofia da biologia para o tratamento de explicações
teleológicas e funcionais que se mostre heuristicamente poderoso. Após explorar três possibilidades
distintas, concluímos que a análise funcional de Cummins nos oferece a abordagem mais promissora
para o tratamento do conteúdo teleológico da teoria Gaia, expresso, por conseguinte, na forma de
explicações funcionais.
Estamos atualmente desenvolvendo uma análise funcional baseada em Cummins do sistema Gaia.
Um pré-requisito básico para a realização de tal análise funcional é a decomposição (Bechtel e
Richardson, 1993) do sistema Gaia em subsistemas. Estes subsistemas são as partes do sistema que,
através do desempenho de suas capacidades, contribuem para a instanciação das capacidades sistêmicas,
observadas ao nível de Gaia como um todo. A tarefa de decompor o sistema Gaia não é trivial. Isso
porque ela implica uma demarcação clara do sistema com o qual estamos lidando. Há muitos modos
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diferentes, alguns até parcialmente sobrepostos, de entender o sistema Gaia. Ele pode ser concebido
como um conjunto de ecossistemas, um conjunto de reservatórios (atmosfera, oceanos, biosfera etc.),
um conjunto de espécies, entre outros modos. Qual destes é o melhor modo de ver o sistema é uma
questão que precisa ser enfrentada. Trata-se, pois, de um passo essencial para o desenvolvimento da
análise funcional do sistema Gaia e, segundo nosso entendimento, para o avanço teórico do programa
de pesquisa, sobre o qual estamos nos debruçando no momento, a partir dos resultados anteriores que
obtivemos, relatados no presente artigo.
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La paradoja de la inducción pesimista
Nélida Gentile *

1

INTRODUCCIÓN

La disputa entre realistas y antirrealistas ha dado lugar a una amplia bibliografía y una variada gama de
argumentos a favor y en contra de una u otra posición. Pero la más fuerte defensa del realismo científico
se apoya en el denominado “argumento del no milagro” (Maxwell, 1962; Smart, 1968; Putnam, 1978;
Boyd, 1984; Kitcher, 1993). En líneas generales, las diferentes versiones de este argumento adoptan la
forma de un razonamiento abductivo. En efecto, la mejor explicación del éxito de la ciencia reside en la
creencia de que las más adecuadas teorías actuales son verdaderas o aproximadamente verdaderas; de lo
contrario, la efectividad de las predicciones sería meramente un milagro. Luego, las entidades postuladas
por nuestras mejores teorías actuales realmente existen. El caballito de batalla antirrealista, por su parte,
se centra en el conocido “argumento de la inducción pesimista” (Poincaré, 1902; Laudan, 1981). En
opinión de Laudan, la historia de la ciencia exhibe una amplia lista de teorías del pasado las cuales han
mostrado un alto éxito explicativo y predictivo y que, finalmente, fueron consideradas falsas. Por
consiguiente, no hay razones para pensar que nuestras mejores teorías actuales son verdaderas o
aproximadamente verdaderas, ni que las entidades por ellas postuladas existen.
En el marco de esta discusión Michael Bishop desarrolla un detallado análisis orientado a desplazar la
cuestión de las coordenadas de la filosofía del lenguaje. Más específicamente, en “The pessimistic
induction, the flight to reference and the metaphysical zoo”, Bishop manifiesta que tanto los realistas
como los antirrealistas han apelado siempre a lo que denomina la estrategia del “vuelo a la referencia”
(flight-to-reference), esto es, que los argumentos han estado siempre ligados a las nociones de verdad y
referencia. Así, los protagonistas del debate:
i) ofrecen una explicación de la relación de referencia,
ii) afirman que una expresión particular refiere (o no refiere) y
iii) extraen a partir de aquí conclusiones ontológicas, esto es, afirmaciones respecto de la existencia que
nada tienen que ver con la noción semántica de referencia.

En apoyo de esta tesis cita las propias palabras de Laudan cuando sostiene que muchas teorías que fueron
exitosas contienen términos que ahora creemos que carecían de referencia; y recuerda que Kitcher –en su réplica a
Laudan– trata de mostrar que muchos de los términos de teorías exitosas y obsoletas en algunas
ocasiones refieren. En contra de la estrategia del vuelo a la referencia Bishop desarrolla una versión directa
del argumento de la inducción pesimista que, en su opinión, resulta inmune a los contraargumentos del
realista. El objetivo del presente trabajo es mostrar que la propuesta de Bishop no logra silenciar los
embates de la posición rival. Se considera que la formulación directa de la inducción pesimista fracasa en
su intento de reforzar la posición antirrealista, pues el realista científico aun tiene argumentos para
contrarrestar la ofensiva.
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2

LA VERSIÓN DIRECTA DE LA INDUCCIÓN PESIMISTA

En términos generales, tal como afirma Bishop, los realistas sostienen que i) la mayoría de las
entidades postuladas por nuestras mejores teorías científicas existen, y que ii) la mayoría de las
afirmaciones centrales de nuestras mejores teorías científicas son verdaderas o aproximadamente
verdaderas. A su turno, los antirrealistas se apoyan en el argumento de la inducción pesimista y
concluyen que i) y ii) son falsas. Bishop considera, asimismo, que el antirrealista tiene una salida para
enfrentar las estrategias que, como las de Kitcher, intentan refutar la tesis de la inducción pesimista.
Todo lo que el antirrealista necesita es reformular el argumento de tal modo que resulte inmune a las
críticas realistas. Con este propósito, desarrolla una “versión directa de la inducción pesimista” que
supone diferenciar dos sentidos de la noción de referencia: una noción ontológica de referencia (referencia-o),
y una concepción sustantiva de la referencia (referencia-s). La noción de referencia-o está implicada por un
principio deflacionario:
(O) “T” refiere syss T (o los T) existe(n).

La concepción de la referencia-s, en cambio, supone que un término “T” refiere exactamente si “T”
se halla en una relación de referencia sustantiva con algo. Esto es:
(S) “T” refiere exitosamente syss (Ex) (“T” Ref x).

La teoría de la referencia-s da cuenta de la relación sustantiva (Ref) que hay entre una expresión y lo
que ella denota: hay algo con respecto a lo cual la expresión se halla en una relación de referencia
apropiada.
Así, es posible que en el sentido deflacionario una expresión no tenga referencia, pero que refiera en
cambio en un sentido sustantivo. La posición de Kitcher según la cual un mismo término puede referir
en una ocasión y no referir en otra ilustra, precisamente, la modalidad de referencia-s. De ahí que la
estrategia de Kitcher permita, en principio, evadir el alcance de la inducción pesimista, dado que el
propio argumento de Laudan está formulado en términos de referencia-s: hay una lista de teorías del
pasado que fueron exitosas y, sin embargo, sus términos no refieren. Pero, en opinión de Bishop, es
posible reforzar el argumento de la inducción pesimista a través de una reformulación directa que no
haga uso de la noción de referencia, más exactamente, que no haga uso de la noción de referencia-s. El
pesimista directo puede construir, como lo hace Laudan, una lista de teorías del pasado que hayan sido
exitosas y mostrar que las entidades postuladas no existen. En otros términos, la diferencia entre el
pesimista indirecto y el pesimista directo reside en el hecho de que lo importante no es si los términos
teóricos refieren sino si las entidades postuladas existen. Bishop es consciente de que preguntar si las
entidades postuladas existen es equivalente a preguntar si los términos tienen referencia-o; pero lo
esencial –a su juicio– es que el argumento directo no emplea ninguna noción de referencia-s. Una vez
elaborada la lista, aun bajo el supuesto de que las entidades postuladas por nuestras mejores teorías
actuales existen –tesis central del realismo– el realista se verá obligado a concluir que las afirmaciones
teóricas no son verdaderas ni aproximadamente verdaderas. En efecto, con la lista de teorías en mano ha
de hacerse la siguiente pregunta: ¿Nuestras teorías dejan un lugar en el mundo, por ejemplo, para “aire
deflogistizado”? La respuesta, naturalmente, es no. La razón de ello reside en el hecho de que a la luz de
las teorías actuales y bajo importantes testeos empíricos, los químicos han demostrado que el flogisto no
existe. El realista seguramente podría argüir que algunas veces Priestley usó “aire deflogistizado” para
referirse al oxígeno, esto es, que “aire deflogistizado” refiere-s a oxígeno. Pero ello, de acuerdo con
Bishop, es muy diferente que afirmar que el aire deflogistizado existe. Decir, como lo hacen los realistas,
que las entidades postuladas por las teorías científicas exitosas del pasado y del presente existen
(incluyendo aquellas teorías que los científicos actuales han desacreditando sobre la base de argumentos
empíricos) equivale, en opinión de Bishop, a creer en el zoo metafísico. A menos que los realistas crean en
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el zoo metafísico, no pueden sino aceptar este paso de la inducción pesimista directa: las entidades
postuladas por las mejores teorías científicas no existen. Luego, sus afirmaciones no pueden ser
verdaderas ni aproximadamente verdaderas.
Así, aun bajo la suposición optimista de que nuestras las teorías actuales son verdaderas, el pesimista
inductivo ha encontrado suficiente evidencia para pensar que el realista está equivocado. Luego, sobre la
base de esta evidencia, por inducción enumerativa debería suponer que nuestras teorías actuales postulan
entidades no existentes y hacen afirmaciones sobre el mundo que no son verdaderas ni
aproximadamente verdaderas. Según Bishop, la mejor manera de entender el proyecto antirrealista es
considerando el argumento de la inducción pesimista como un sub-argumento dentro de un dilema: Si el
realismo es falso, entonces, el antirrealismo es verdadero. Si el realismo es verdadero, entonces, el
antirrealismo es verdadero (por aplicación de la inducción pesimista directa). El realismo es falso o
verdadero. Luego, en cualquier caso el antirrealismo es verdadero.
El próximo paso en la propuesta de Bishop es mostrar que la tesis de la inducción pesimista directa
queda a salvo de cualquier refutación que se apoye en una teoría sustantiva de la referencia.
Reconstruyamos entonces su argumentación (Bishop, 2003, pp. 168-169):
La cuestión reside en saber si, de acuerdo con la teoría de la referencia de los realistas, expresiones como
“aire deflogistizado” realmente refieren. Hay entonces, dos alternativas:

1) Si no refieren, entonces la teoría de la referencia del realista no protege a éste de la inducción pesimista
señalada por Laudan. Si los términos de teorías obsoletas no refieren, entonces, sus afirmaciones no pueden
ser ni verdaderas ni aproximadamente verdaderas. Luego, la teoría de la referencia del realista no apoya el
realismo.
2) Si refieren, entonces puede preguntarse si el realista aplica el esquema (O) a tales expresiones que refieren
exitosamente. Y nuevamente aquí se abren dos posibilidades:
2.1) Si no lo aplica, entonces, la teoría de la referencia del realista no apoya el realismo.
2.2) Si lo aplica, entonces el realista cae en el zoo metafísico.

Si el realista no acepta el zoo metafísico y se detiene en 2.1), esto es, no aplica el esquema (O),
entonces pareciera que el realista afirma que mientras las entidades postuladas por aquellas teorías no
existen, los términos en cambio refieren-s a cosas reales como el oxígeno, y así las afirmaciones centrales
de aquellas teorías pueden ser verdaderas o aproximadamente verdaderas. Pero, de acuerdo con Bishop,
esta manera de proceder es ilegítima, ya que si el realista arguye que “aire deflogistizado” refiere-s a
oxígeno, y ello significa que está ontológicamente comprometido con tal afirmación, entonces no está
autorizado a hacer tal tipo de juicios. Pues el pesimista directo ha encontrado suficiente evidencia para
pensar que las entidades postuladas por nuestras mejores teorías actuales no existen. Y si bien el
procedimiento del pesimista directo puede estar equivocado, el realista no puede derribarlo sólo con las
armas de una teoría sustantiva de la referencia, con una teoría del lenguaje. Si el realista replicara que
“aire deflogistizado” y “oxígeno” co-refieren de manera sustantiva (co-refieren-s), se le recordará que
está formulando afirmaciones sobre las propiedades de las expresiones lingüísticas que nada tienen que
ver con la existencia de las entidades postuladas. Así, la formulación directa de la inducción pesimista
resulta, en opinión de Bishop, inmune a todos los intentos que intentan revocarla apelando a una teoría
sustantiva de la referencia.

3

LA PARADOJA DE LA INDUCCIÓN PESIMISTA

Hemos visto que, de acuerdo con Bishop, el mejor modo de formular el argumento antirrealista de la
inducción pesimista directa es como un subargumento dentro de un dilema. Analicemos internamente
las proposiciones de este dilema. Pareciera que la primera premisa parte del supuesto de que el realismo
y el antirrealismo no son posiciones contradictorias sino, en todo caso, subcontrarias. Si no fuera así, la
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segunda premisa no podría atribuir el valor de verdad verdadero a ambas doctrinas, esto es, que si el
realismo es verdadero, entonces el antirrealismo también lo es. Por otra parte, la segunda premisa es
central al argumento y puede concebirse como la conclusión de otro razonamiento que se halla implícito.
En efecto, si el realismo es verdadero, entonces, las mejores teorías actuales y exitosas son verdaderas (o
aproximadamente verdaderas) y las entidades por ellas postuladas realmente existen. A la luz de estas
teorías se ha podido demostrar que muchas de las entidades postuladas por las teorías del pasado no
existen, de manera que tales teorías exitosas han resultado falsas. Luego, por inducción pesimista directa
podemos concluir que la mayoría de nuestras teorías actuales y exitosas no son ni verdaderas ni
aproximadamente verdaderas, y que las entidades por ellas postuladas no existen. Así, partiendo del
supuesto de que el realismo es verdadero resulta que el antirrealismo es verdadero, es decir, la segunda
premisa del dilema. La tercera premisa es una verdad analítica. La conclusión del dilema es clara, a saber,
que el antirrealismo es verdadero.
Podemos, de igual modo, presentar la argumentación de Bishop en favor del antirrealismo bajo la
forma de una paradoja:
(1) Las teorías actuales y exitosas son verdaderas (o aproximadamente verdaderas) y las entidades
postuladas por los términos teóricos existen [tesis realista]
(2) Si las teorías actuales y exitosas son verdaderas (o aproximadamente verdaderas) y las entidades
postuladas existen, entonces, las teorías exitosas del pasado son falsas y las entidades postuladas no
existen [sobre la base de su contrastación empírica a la luz de las teorías actuales]
(3) Las teorías exitosas del pasado son falsas y las entidades postuladas no existen [por modus ponens
entre (2) y (1)]
(4) Si las teorías exitosas del pasado son falsas y las entidades postuladas no existen, entonces, las teorías
actuales son falsas y las entidades postuladas no existen [por aplicación de la inducción pesimista
directa]
(5) Las teorías actuales y exitosas son falsas y las entidades por ellas postuladas no existen [por modus
ponens entre (4) y (3)]

Así, bajo el supuesto de que las teorías actuales y exitosas son verdaderas, y que las entidades
postuladas existen, el realista se ve obligado a concluir que las teorías actuales y exitosas no son
verdaderas y que las entidades por ellas postuladas no existen. De acuerdo con Bishop, como hemos
señalado, la estrategia de la inducción pesimista directa es inmune a las críticas que pudieran formularse a
partir de una concepción realista, al menos de una concepción realista fundada en una noción sustantiva
de la referencia.
Concedamos, en favor de la discusión, que la distinción entre referencia-o y referencia-s refuerza el
argumento de la inducción pesimista y, de este modo, el antirrealista resulta ileso frente a posiciones
como las desarrolladas por Kitcher. La pregunta es, pues, si el realista ha perdido definitivamente la
partida o le resta aun alguna ficha por jugar. Veamos.
En la versión del argumento bajo la forma de una reducción al absurdo es claro que una de las
premisas es falsa. El hecho de haber supuesto la premisa (1) es lo que lleva precipitadamente a la
contradicción. Pero el realista tiene aquí una elegante salida: en rigor, el razonamiento no es una
inferencia estrictamente deductiva ya que sus premisas incluyen un paso inductivo (lo mismo ocurre, por
supuesto, en su formulación como dilema) que es, por otra parte, esencial en la demostración. Y el
realista está en todo su derecho de no aceptar la premisa metainductiva pues, de lo contrario, debería
aplicarla también en relación con las teorías futuras y jamás podría afirmar que las teorías son verdaderas
(o aproximadamente verdaderas). La inducción aplicada en el metanivel le resulta tan poco confiable,
como puede serlo una inferencia inductiva del lenguaje objeto en la cual se concluyera que hemos de
vivir en el futuro por el hecho de haber vivido hasta hoy. De ahí que el realista opte por una
metainferencia a la mejor explicación antes bien que a una mala metainducción.
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Naturalmente, estas consideraciones no constituyen una prueba concluyente a favor del realismo y en
contra del antirrealismo; simplemente, debilitan la fuerza del argumento de la inducción pesimista,
incluso en la versión del pesimista directo. Al momento, al menos, el realista habría empatado la partida.
Nótese, asimismo, que en la forma en que el propio Bishop construye el dilema queda abierta la
posibilidad de que el realismo y el antirrealismo sean ambos verdaderos. Hemos visto que la premisa (1)
sólo afirma que, si el realismo es falso, entonces, el antirrealismo es verdadero. Pero en la medida en que
no son posiciones contradictorias podrían, quizá, sostenerse simultáneamente. Esta conclusión podría
parecer, desde luego, antiintuitiva y tal vez descabellada. Sin embargo, si aceptamos que en el debate
acerca del realismo se entrecruzan distintos aspectos no siempre bien diferenciados, entonces es posible
sostener que el realismo y el antirrealismo no constituyen doctrinas incompatibles.
En efecto, tomemos como punto de partida las variedades de realismo distinguidas por Kukla. La
forma más débil es el denominado realismo semántico según el cual el vocabulario de las teorías debe ser
interpretado en sentido literal, de manera que las afirmaciones científicas son verdaderas o falsas. En
este sentido, el realismo semántico se opone al instrumentalismo que considera los enunciados teóricos
sin valor de verdad, como meros instrumentos de predicción. Un segundo tipo corresponde al realismo
metafísico, doctrina que afirma que el mundo excede el dominio de los fenómenos observables: hay un
mundo de entidades inobservables independientes de la mente y del discurso. El realismo epistémico,
por su parte, no sólo afirma que existe un mundo independiente de nuestro teorizar sino que, además,
podemos conocer las entidades teóricas postuladas por nuestras mejores teorías. Así, es perfectamente
posible suscribir un realismo metafísico y semántico conjuntamente con un antirrealismo epistémico.
Esta podría ser, entonces, la posición defendida por Bishop.
Ahora bien, tanto el argumento del no milagro como su contrapartida, el argumento de la inducción
pesimista (en su forma original o en la versión del pesimista directo), apuntan a defender,
respectivamente, el realismo y el antirrealismo epistémicos; y ambos puntos de vista representan, sí,
posiciones contradictorias. Pero, si como hemos intentado mostrar, la paradoja de la inducción pesimista
directa no es, en verdad, una prueba concluyente en favor de la verdad del antirrealismo epistémico,
entonces resulta insuficiente para derribar a su rival.
Como puede advertirse, no es mi intención aquí argumentar a favor de las tesis realistas y mucho
menos ofrecer argumentos definitivos en favor de una u otra posición. Simplemente, intento señalar
algunas de las aristas que, a mi juicio, debilitan la fuerza que Bishop pretende otorgar a la versión directa
de la inducción pesimista: el realista le ha aceptado sus premisas y ahora ha jugado su carta dentro del
mismo barco: ha ofrecido una respuesta que no apela, en absoluto, a una teoría de la referencia.
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Descobertas independentes por caminhos diferentes:
o caso da lei da reversão espectral (1848-1859)
Osvaldo Pessoa Jr. *

1

INTRODUÇÃO

2

A LEI DA REVERSÃO ESPECTRAL

Ao se estudar uma área da história da ciência, o historiador às vezes tece considerações sobre “o que
poderia ter ocorrido, caso algo não tivesse acontecido”. Tais considerações são chamadas de
enunciados “contrafactuais”. O presente trabalho se insere em um projeto (iniciado em Pessoa, 2000)
que procura explorar os caminhos possíveis (factuais e contrafactuais) disponíveis para a evolução da
ciência. Isso é feito exprimindo-se a evolução da ciência por meio de modelos causais probabilísticos,
envolvendo unidades de conhecimento científico que recebem o nome de “avanços” ou “realizações”
(Pessoa, 2004). De maneira geral, o objetivo do método é adquirir uma noção de quais são as
possibilidades históricas na evolução da ciência, para que assim possamos tentar explicar porque a ciência
evoluiu de uma certa maneira e não de outra.
Como exemplo de como a explicação de um episódio na história da ciência pode ser expressa em
um modelo causal, examinamos anteriormente o caso do nascimento da ciência do magnetismo
(Pessoa, 2005; Pessoa, 2006b). Trata-se de um caso de desenvolvimento independente, ocorrido na
China e na Europa, em que um mesmo caminho foi trilhado de maneira independente em dois contextos
diferentes, até que a não transposição de um gargalo fez a ciência do magnetismo estagnar na Europa.
Por contraste, consideremos neste artigo uma outra situação em que dois caminhos distintos levaram a
um mesmo avanço, que funcionou como um gargalo para o nascimento da Velha Teoria Quântica.
Consideremos a descoberta independente da lei de que um meio absorve os mesmos comprimentos
de luz ou de radiação térmica que ele emite. Esta constatação é às vezes chamada de “lei de reversão
espectral”, pois variando-se as condições experimentais de um gás, uma linha de emissão de luz pode se
reverter em uma linha de absorção. Atualmente, esta propriedade é mais conhecida como “lei de
radiação de Kirchhoff”, pois Gustav Robert Kirchhoff a enunciou em outubro de 1859, tendo-a
demonstrado matematicamente em dezembro daquele ano e, de forma mais geral, em janeiro de 1860
(ver Siegel, 1976, pp. 577-583). De maneira mais precisa, esta lei diz que, se considerarmos radiação
eletromagnética de um mesmo comprimento de onda λ, emitida a uma mesma temperatura T, então
para quaisquer dois corpos 1 e 2 (feitos de quaisquer materiais), as razões entre as taxas de emissão E e
de absorção A são as mesmas:
E1 ( λ , T )
A1 ( λ , T )

=

E2 ( λ , T )
A2 ( λ , T )

.

(1)

Uma outra maneira usada por Kirchhoff para enunciar esta lei foi definindo uma função e(λ,T),
interpretada como a emissividade E de um “corpo negro” feito de um certo material, ou seja, de um
*
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corpo que absorve toda radiação incidente, de forma que A = 1. A lei de Kirchhoff implica que e(λ,T) é
uma “função universal”, que tem o mesmo valor para qualquer corpo do Universo. O seu trabalho
levaria a diversos desdobramentos experimentais e teóricos que culminariam com o nascimento da
Teoria Quântica.
É interessante, porém, que uma versão da lei anunciada por Kirchhoff em outubro de 1859 já havia
sido publicada pelo físico experimental escocês Balfour Stewart, em março de 1858. Seu enunciado era
menos geral, pois se referia apenas à radiação térmica (infravermelha), sendo que só em março de 1860
ele a estenderia para a luz visível. Além disso, sua derivação matemática da lei era inferior àquela que
Kirchhoff apresentaria 1½ anos depois (ver Siegel, 1976, pp. 583-587). Entende-se assim que o trabalho
de Kirchhoff tenha tido maior impacto nas gerações seguintes, mas isso não retira os méritos do
escocês. Um estudo da controvérsia sobre prioridade que se seguiria entre britânicos e alemães é
apresentada por Daniel Siegel (1976, pp. 587-600).
O que nos interessa neste trabalho é descrever os caminhos trilhados pelos dois cientistas até a
descoberta de que, para cada comprimento de onda, absorção e emissão são proporcionais, ou seja, de
que se um corpo absorve bem (ou mal) em um certo comprimento de onda, ele irradiará bem (ou mal)
neste mesmo comprimento de onda (supondo as mesmas temperaturas). Os dois cientistas trilharam
caminhos bastante diferentes, com Stewart fazendo experimentos no campo da radiação infravermelha, e
Kirchhoff se concentrando na espectroscopia de luz visível. Neste último campo, por sinal, a lei da
reversão espectral fora mencionada em publicações de dois outros cientistas, Léon Foucault (1848) e
Anders Ångström (1853).
Faremos a seguir um breve relato desses dois caminhos.

3

ESPECTROSCOPIA DE LUZ VISÍVEL

Em 1672, Isaac Newton usou um prisma para examinar o espectro colorido da luz solar. O uso de
um prisma para decompor a luz só foi continuado em meados de século XVIII, com o escocês Thomas
Melvill, que faleceu precocemente em 1753 com apenas 27 anos. Melvill descobriu que quando
diferentes substâncias se tornam incandescentes, elas emitem uma luz de cor característica que, quando
passada por um prisma, forma um espectro com linhas discretas. A linha mais forte era uma linha
amarela, presente em quase qualquer substância (Woolf, 1964, pp. 628-630).
Em 1802, William Wollaston estudava o quanto diferentes substâncias transparentes produzem
refração (a mudança de trajetória de um raio ao passar de um meio para outro) e dispersão (a separação
de luz branca em diferentes cores, formando um espectro), e para isso passou a luz do Sol por uma
fenda de 1/20 de polegada, mais fina do que o orifício circular usado por Newton. Ao examinar o
espectro resultante, colocando um prisma de vidro flint (vidro com alto índice de refração devido à
adição de óxido de chumbo) defronte do olho, percebeu algumas linhas escuras no espectro de arco-íris
da luz solar (Pearson & Ihde, 1951, p. 267; Woolf, 1964, pp. 621-622).
Este estudo foi aprofundado em 1814 por Joseph Fraunhofer, de Munique. O jovem Fraunhofer
adquirira um excelente conhecimento técnico para a fabricação de lentes, recebendo do suíço Pierre
Guinand seus segredos para a fabricação de vidros transparentes de densidade uniforme e sem estrias, e
passou a produzir prismas e lentes de qualidade superior. Com o intuito de estudar as propriedades
ópticas de diversos vidros usados como lentes, analisou a refração da linha amarela das chamas por
meio de um sensível equipamento que combinava um prisma (feito do vidro a ser estudado), um
teodolito, para a medição precisa de ângulos, e um telescópio de 25 mm. Ao analisar a luz solar,
redescobriu as linhas escuras e mapeou centenas delas. Descobriu também que a linha amarela das
chamas era na verdade duas linhas próximas, e que elas se encontravam exatamente nas posições de
duas linhas escuras do espectro solar, que havia nomeado “linhas D” (Jenkins, 1970, pp. 142-143). A
origem dessas linhas escuras do espectro solar só seria esclarecida por Kirchhoff, utilizando a lei da
reversão espectral.
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A partir de 1822, John Herschel e Henry Fox Talbot levaram adiante a análise espectral de chamas.
Outra técnica, introduzida por Charles Wheatstone em 1834, consistia da análise do espectro de metais
presentes nos eletrodos de um arco voltaico de carbono.
Em 1856, William Swan comprovou que as linhas D são provenientes do elemento sódio. Esta
identificação demorou em acontecer por causa da dificuldade de se purificar as substâncias químicas.
Um passo decisivo para esta comprovação foi o uso do chamado “bico de Bunsen”, pelo alemão
Robert Bunsen e seu aluno inglês Henry Roscoe, em torno de 1855 (Faraday já havia preparado
semelhante equipamento em 1827, ver Partington, vol. 4, 1964, p. 288). Tratava-se de uma chama de
elevada temperatura e baixa luminosidade que introduzia um espectro de fundo muito menor do que o
de outras chamas, devido à correta mistura de gás de carvão e de ar, o que levava à combustão quase
completa do carbono presente no gás.
Em 1848, trabalhando com um arco voltaico, Léon Foucault fazia uma comparação entre as
emissões luminosas das linhas D no arco e as linhas escuras do espectro solar. Fazendo a luz solar
passar pelo meio emissor de luz, observou um fenômeno curioso: em determinadas situações, as linhas
escuras do sol se tornavam ainda mais escuras ao passar pelo meio emissor! Foucault concluiu, então,
que o mesmo meio que emitia seletivamente as linhas D tinha a propriedade de absorver seletivamente as
mesmas linhas, constituindo o primeiro enunciado da lei de reversão espectral.
Este mesmo fenômeno de escurecimento das linhas D solares foi observado por William Thomson
(futuro Lord Kelvin) em 1854, mas ele considerou que o escurecimento das linhas D solares fosse um
efeito psicológico, como uma ilusão de óptica, conforme transparece em uma carta a George Stokes
(Siegel, 1976, pp. 571-2).
Em Estocolmo, em fevereiro de 1853, Ångström enunciou claramente a lei de reversão espectral,
comparando o espectro solar com o de metais em um arco voltaico. Fundamentou esta conclusão a
partir da teoria de ressonância de Euler (Maier, 1970, p. 166).
Kirchhoff repetiu o experimento em 1859, sem conhecer em detalhes a publicação de Foucault, e
também se surpreendeu pelo escurecimento das linhas solares. Ao contrário do francês, no entanto, ele
foi além. Usou o espectro contínuo de uma lâmpada de calcário (lime light, desenvolvida em 1823; ver
Partington, vol. 3, 1962, p. 725) e tentou observar linhas escuras ao passar a luz da lâmpada por uma
chama com sódio: percebeu que isso só funcionava para uma chama mais fria, obtida com a mistura de
álcool e água. Isso sugeriu para ele que a temperatura tinha um papel importante nesse tipo de
fenômeno. Inspirado por resultados conhecidos (ver seção seguinte) para a emissão total de radiação
(ou seja, em todos os comprimentos de onda), mas incorporando a 1a lei da termodinâmica
(conservação de energia), derivou a lei de que um meio absorve os mesmos comprimentos de luz ou de
radiação térmica que ele emite, ou seja, obteve sua função universal e(λ,T), conforme mencionado na
seção anterior.
Além de Foucault, Ångström e Kirchhoff, outros cientistas que chegaram perto da lei de reversão
espectral, além de Thomson e Stokes, teriam sido William Hallows Miller e John Tyndall (Pearson &
Ihde, 1951, p. 270).

4

PESQUISAS SOBRE RADIAÇÃO TÉRMICA

Em 1791, o suiço Pierre Prévost utilizou a noção de calórico (fluido imponderável de calor) para
formular sua “teoria das trocas”. Numa situação de equilíbrio, todos os corpos de um sistema isolado
têm a mesma temperatura (satisfazendo a 2a lei da termodinâmica, que na época não havia sido ainda
formulada); por outro lado, há uma conservação de calórico (exprimindo a 1a lei da termodinâmica, a
ser formulada só a partir de 1842). Assim, concluiu Prévost, um corpo que absorve muito calórico tem
que emitir muito calórico. Isso é o que de fato foi observado por John Leslie, em 1804, ao constatar
que um bom absorvedor, como a fuligem negra, era também um bom emissor de calor radiante, ao
passo que um mau absorvedor, como um metal polido, era também um mau emissor. A medição da
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radiação térmica emitida e absorvida era feita por termômetros, e foi desta maneira que, em 1800, o
grande astrônomo William Herschel (pai de John) descobrira a existência de radiação infravermelha
(Woolf, 1964, pp. 622-625).
O estudo desta radiação se intensificou na década de 1830, após o desenvolvimento da termo-pilha
pelos italianos Leopoldo Nobili e Macedonio Melloni. O princípio deste detector era o “termopar”, ou
seja, a junção de dois metais cujas pontas estão a temperaturas diferentes, gerando uma corrente elétrica
proporcional à diferença de temperatura.
Tal fenômeno da termo-eletricidade fora descoberto em Berlim pelo estoniano Thomas Seebeck em
1821, ao medir com um galvanômetro rudimentar uma corrente em um anel composto de dois
semicírculos metálicos, feitos de bismuto e cobre, com uma das junções aquecidas. Montagens
experimentais em que os pares termo-elétricos de Seebeck eram montados em série, alternando as
junções quentes e frias, foram introduzidas por Ørsted e Fourier em 1823. Esta montagem foi
aperfeiçoada por Nobili, em 1829, que acoplou o sistema ao galvanômetro astático, que ele próprio
introduzira em 1825, e que atingia uma alta sensibilidade devido à anulação do efeito do campo
magnético da Terra por meio de uma segunda agulha magnetizada. O “termomultiplicador” de Nobili
era extremamente sensível a diferenças de temperatura de corpos em contato com os termopares. No
ano seguinte, Melloni sugeriu a Nobili adaptar o detector para a medição de radiação, resultando em um
instrumento que evitava dois problemas do termômetro: sua resposta lenta e pequena, e a absorção de
radiação pelo vidro do bulbo. O detector de termopilha de Nobili & Melloni (1831) era sensível à
presença de uma pessoa localizada a 10 metros (Barr, 1960, pp. 45-46).
Com o detector de termopilha, Melloni (1834) mostrou que a radiação térmica tinha diferentes
“descrições”, que seriam análogas às cores da luz visível, com diferentes comprimentos de onda, e
James Forbes (1836), da Universidade de Edinburgo, mostrou que a radiação térmica tinha estados de
polarização. Em 1835, André-Marie Ampère passou a defender que a radiação térmica e a luz visível
tinham a mesma natureza ondulatória, diferindo apenas quanto ao seu comprimento de onda. Esta
conclusão só passou a ser aceita de forma consensual após a observação de franjas de interferência da
radiação infravermelha por Armand Hippolyte Fizeau & Léon Foucault, em 1847 (Barr, 1960, p.48).
Foi no laboratório de Forbes que Balfour Stewart realizou seus estudos sobre radiação, publicados
em março de 1858. Confeccionou amostras de diferentes materiais, como sal gema, vidro e mica, além
de uma amostra preparada com fuligem de carvão, que, por ser o melhor absorvedor, pelas observações
de Leslie seria também o melhor emissor de radiação térmica, sendo assim usado como padrão de
referência. As amostras, quando aquecidas a 100°C, serviam de emissor de radiação, e as mesmas
amostras eram usadas como filtro, antes da incidência da radiação na termopilha. Stewart notou que um
filtro de sal gema absorvia 25% da radiação emitida pela fuligem de carvão, mas absorvia 68% quando o
emissor era o próprio sal gema. Ou seja, o sal gema emite radiação de uma “qualidade” peculiar, e é
bastante opaco para esta mesma qualidade de radiação. Isso ocorria também para os outros materiais.
Desta observação, concluiu que “a absorção de uma placa é igual à sua radiação, e isto ocorre para toda
descrição de calor”. A novidade de Stewart foi restringir a conclusão de Ritchie, de que “a absorção é
igual à emissão”, para cada comprimento de onda da radiação, fato que não observou diretamente, mas
que inferiu a partir da noção de “qualidade” da radiação (Siegel, 1976, pp. 575-577).
A seguir, utilizando a teoria das trocas, Stewart derivou este resultado de maneira teórica. Quando
Kirchhoff publicou a derivação da mesma lei, em dezembro de 1859, e ficou sabendo das semelhantes
conclusões de Stewart, passou a criticá-lo (com certa razão) por ser pouco rigoroso em sua derivação e
por não ter feito uma adequada comprovação experimental. Stewart só estenderia seus resultados para a
luz visível em um artigo de fevereiro de 1860.
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5

QUESTÕES CONTRAFACTUAIS

6

RITMO DOS AVANÇOS EM ESPECTROSCOPIA ÓPTICA

Vimos que a lei de reversão espectral foi encontrada a partir de dois caminhos independentes,
ambos com um forte componente empírico, mas envolvendo domínios diferentes da realidade física:
espectroscopia de luz visível e radiação infravermelha.
Por que os dois resultados surgiram mais ou menos ao mesmo tempo? Terá sido uma coincidência,
ou os amadurecimentos concomitantes das duas áreas foram devidos a um mesmo conjunto de causas?
A seguir, dividiremos cada caminho em processos causais intermediários, ligados em série
(desprezamos assim a conjunção de causas). Cada um desses processos pode ser representado por uma
função de distribuição (Fig. 1), que descreve o tempo de surgimento de um avanço a partir de outro, em
uma coleção de mundos possíveis. Em Pessoa (2006b), argumentamos que uma distribuição
exponencial (Fig. 1b) se aplica bem a processos exploratórios, como a busca astronômica de um
planeta. Já uma composição de distribuições exponenciais fornece uma distribuição que pode ser
aproximada por uma distribuição gama (Fig. 1c).
O trabalho de Thomas Melvill com análise química de chamas (avanço A1), em 1752, não envolveu
nenhuma técnica que não estivesse disponível na época de Newton. Ele poderia ter sido feito por um
pesquisador tão genial quanto Melvill em 1700, ao passo que a não repetição de seus experimentos
antes do século XIX indica que ele poderia ter sido realizado pela primeira vez em 1800. Não é exagero
especular que Melvill poderia ter descoberto as raias escuras do espectro solar se não tivesse morrido
precocemente aos 27 anos, quando, segundo o historiador Harry Woolf (1964, p. 628), “estava
claramente no caminho de grande descoberta na ciência”.
Escolhemos como data inicial do modelo causal o ano de 1750. Neste ano, imaginamos que cem
cópias levemente diferentes do Universo foram geradas (ver Pessoa, 2006a, para mais detalhes desta
fantasia), e supomos que em todas Melvill realizou sua descoberta em 1752. Supomos, porém, que em
80% dos mundos Melvill não teria morrido precocemente e teria continuado suas investigações
experimentais, e talvez em um quarto desses teria descoberto as linhas escuras do espectro solar
(avanço A2). Assim, na Fig. 1a, em um quinto dos mundos possíveis essa descoberta teria se dado antes
de 1785. O que de fato aconteceu, em nosso mundo, é que Wollaston chegou a A2 não por influência
de A1, mas inspirado pela descoberta de Herschel. Supomos, então, que na maioria (80%) dos mundos
possíveis a descoberta de A2 se deu em torno da data de 1802, com uma dispersão de ± 5 anos. A
distribuição resultante tem um valor médio em 1796, com desvio padrão de ± 16 anos (Fig. 1a).
Uma vez feitas as descobertas A1 e A2, bastaria alguém explorar os dois fenômenos para perceber
que muitas das linhas escuras do espectro solar se encontram na mesma posição que as raias luminosas
das substâncias químicas, em especial as linhas D (avanço A3). Isso, porém, requereria um
espectrômetro preciso, como o que Fraunhofer construiu em 1814. Supondo que a fabricação deste
equipamento estava “madura” na época, ignoramos seu efeito em nossa estimativa de probabilidades.
Supomos então que da conjunção de A1 e A2 se seguiria A3, segundo uma distribuição exponencial,
com valor médio em 1814 (ver Figura 2b).
A partir do conhecimento de que há uma coincidência entre as linhas D do espectro solar e do
espectro de substâncias químicas (avanço A3), demorou em torno de 34 anos para que os cientistas
justapusessem os dois espectros e percebessem que a chama ou arco voltaico contendo sódio escurece
ainda mais as raias escuras do Sol (avanço A4). Este passo envolveu vários avanços intermediários, o
que sugere o uso de uma distribuição gama, ilustrada na Fig. 1c. Neste caso, para estimar o valor médio
e o desvio padrão da curva, aproveitamos o fato de esta descoberta ter sido feita independentemente
por Foucault (1848), Ångström (1853), Kelvin (1854) e Kirchhoff (1859). Podemos também adicionar
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um quinto mundo possível, aquele em que um cientista chegaria a esta descoberta algum tempo depois
(como se afirmou que poderia acontecer), digamos em 1862. Com esses cinco dados, o valor médio é
1855 e o desvio padrão é ± 5 anos.
Com a observação A4, Foucault, Ångström e Kirchhoff imediatamente perceberam que isso
implicava a lei de reversão espectral, ou seja, que cada meio emite bem e absorve bem radiação térmica
e luz de mesmo comprimento de onda (avanço A5). No entanto, Kelvin não deu esse salto, por achar
que o efeito de escurecimento seria psicológico. Essa situação pode ser representada por uma
distribuição exponencial de dispersão pequena.
Calculando a composição (ou convolução) dos quatro processos causais probabilísticos, a
distribuição resultante é indicada na Fig. 2a. Ela representa uma estimativa do ano em que a lei da
reversão espectral teria sido descoberta, pelo caminho da espectroscopia óptica, a partir da situação
factual em 1750. O valor médio para o ano gira em torno de 1850, com uma dispersão de ± 20 anos.
Notamos que este valor calculado está abaixo da média em que A5 de fato ocorreu, apesar de acima
da descoberta de Foucault. Este valor médio mais baixo ocorre apenas por causa da curva da Fig. 1a,
cujo valor médio está bem abaixo do ano em que Wollaston fez sua descoberta.

Figura 1: Exemplos de distribuições de probabilidade usadas no presente trabalho, com indicação do valor médio
e desvio padrão. (a) Combinação de uma distribuição gama e de uma exponencial. (b) Distribuição exponencial.
(c) Distribuição gama.

7

RITMO DAS TÉCNICAS EM RADIAÇÃO TÉRMICA

Vimos que a área da espectroscopia óptica, entre 1750 e 1860, não teve seu ritmo ditado pelas
inovações técnicas, mas sim por outros fatores ainda não claramente identificados, ligados talvez à
institucionalização da prática científica e ao acaso. Já a área da radiação infravermelha dependeu
fortemente da termopilha, cuja construção se seguiu aos avanços da instrumentação em eletricidade.
Assim, o ritmo de desenvolvimento deste caminho depende da data de surgimento da pilha
eletroquímica de Alessandro Volta e da descoberta do processo de conversão entre eletricidade e
magnetismo, por Hans Christian Ørsted.
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Para compararmos o caminho da radiação térmica com o da espectroscopia óptica, usamos a mesma
data como ponto de partida, 1750. O ponto de partida para a descoberta de Volta foi a descoberta de
Luigi Galvani, em 1780, de que a medula espinhal ou outro nervo de uma rã, quando pressionada por
um gancho de latão contra uma rede de ferro, gera contrações musculares. Após vinte anos, Volta
chegou a sua pilha eletroquímica.
As histórias possíveis da descoberta de Galvani, na falta de maiores informações, podem ser
representadas por uma curva gaussiana centrada em 1780 e com desvio padrão de ± 10 anos, já que não
havia impedimento técnico para que esta descoberta se realizasse 10 anos antes. O caminho desta
descoberta até a invenção da pilha eletroquímica (B2) envolveu vários passos intermediários, tomados
especialmente na Itália, por Volta e Fabroni. Assim, ela pode ser representada por uma distribuição
gama, com média 1800 (ano da invenção de Volta) e desvio padrão estimado de ± 5 anos.
A próxima grande descoberta ligada aos fenômenos elétricos foi a realizada por Ørsted, em 1820, de
que uma corrente elétrica faz girar um imã próximo (B3). Esta descoberta não necessitava de uma
corrente elétrica muito intensa, e é de certa forma surpreendente que ela não tenha sido realizada antes.
O próprio Ørsted planejou investigar os efeitos do galvanismo sobre imãs em 1812. Assim, podemos
especular que a distribuição de probabilidade entre B2 e B3 tenha um valor médio diferente de 1820,
digamos 1817, com um desvio padrão de ± 5 anos. Isso está representado pela distribuição gama da
Fig. 1c.
A descoberta de Ørsted teve uma influência imediata por toda a Europa, especialmente na França.
Um dos principais desdobramentos de sua descoberta foi fornecer um instrumento de medição de
correntes elétricas, o galvanômetro. Em 1821, um galvanômetro rudimentar permitiu que Seebeck
descobrisse o fenômeno da termo-eletricidade (B4). Essa influência causal pode ser representada pela
distribuição exponencial, onde escolhemos colocar o valor médio em 1822, pois a descoberta de
Seebeck parece ter-se dado de forma particularmente rápida.
O avanço seguinte que nos interessa foi a fabricação do detector de radiação baseado na termopilha
(avanço B5), obtido em 1831 por Nobili & Melloni, após várias etapas. Novamente representamos este
processo por meio de uma distribuição gama, com valor médio em 1831 e dispersão estimada de ± 3
anos.
A termopilha (avanço B5) foi uma das causas necessárias para os experimentos de Stewart, que
resultou na sua lei de reversão espectral para a radiação térmica (avanço B6). O caminho de B5 para B6
teve algumas etapas intermediárias, mencionadas na seção 4, mas essas já tinham sido atingidas em
1840, após os trabalhos de Melloni e Forbes. Isso sugere que podemos antecipar o valor médio da
distribuição entre B5 e B6 em pelo menos cinco anos, de forma que o valor médio se colocaria em
1853, com desvio padrão em torno de ± 7 anos.
A composição desses seis processos resulta em uma distribuição para B6, a partir de 1750, com
valor médio em 1852 e desvio padrão de ± 13 anos, ilustrada na Fig. 2b.

8

O CÁLCULO DE COMPOSIÇÕES DE PROCESSOS CAUSAIS

Na Fig. 1, apresentamos três tipos diferentes de curvas de distribuição de probabilidades para o
surgimento de um avanço a partir de outro. Cada pequeno retângulo representaria um dentre cem
mundos possíveis, e os cálculos de composição dos processos causais foram feitos a partir dessa
amostra discreta, que se aproxima da curva contínua da figura. A forma de tais funções de distribuição é
importante para se atribuírem valores de probabilidades para a ocorrência de um determinado avanço
dentro de um intervalo de tempo (Pessoa, 2006b). No entanto, verificamos que o cálculo de
composição pode ser feito a partir apenas do valor médio de cada distribuição, e de cada desvio padrão.
O valor médio da função convoluta (obtida após a composição) é a soma dos valores médios das
distribuições componentes. E o cálculo do quadrado do desvio padrão convoluto é feito somando-se os
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quadrados dos desvios padrão individuais. Essas propriedades prometem facilitar o cálculo de
probabilidades em grandes redes de avanços.
A Fig. 2 (a e b) apresenta uma comparação entre as estimativas de aparecimento da lei da reversão
espectral a partir do caminho da espectroscopia óptica e da radiação térmica, referentes à data inicial de
1750. A primeira tem como valor médio 1850 ± 20 anos, ao passo que o caminho da radiação térmica
tem valor médio 1852 ± 13 anos.
Se concebêssemos cem mundos criados a partir de 1750, nossas estimativas diriam que em torno de
51% deles a descoberta ocorreria primeiro na área de espectroscopia óptica, e em 48% deles na área de
radiação térmica (um pouco menos que 1% ocorreria no mesmo ano). Na história factual, a observação
de Foucault em 1848 colocaria nosso mundo na primeira classe.
A Fig. 2c apresenta uma curva de distribuição do ano em que a descoberta da lei de reversão
espectral ocorreria, se considerássemos um caminho ou o outro. No caso da disjunção, calculamos no
computador a distribuição resultante a partir das distribuições das Figs. 2a e 2b. O valor médio da
distribuição resultante é 1842 ± 16 anos.

Figura 2: Curvas de distribuição da descoberta da lei da reversão espectral, a partir de 1750. (a) Caminho da
espectroscopia óptica. (b) Caminho da radiação térmica. (c) Disjunção das curvas anteriores, ou seja, distribuição
da descoberta por qualquer caminho.

9

CONCLUSÃO

Examinamos os dois caminhos históricos que levaram, de maneira independente, à descoberta da lei
da reversão espectral. Uma diferença notada entre esses dois caminhos é que aquele envolvendo
pesquisa em radiação térmica é fortemente dependente de técnicas eletrodinâmicas (efeito termoelétrico, galvanômetro astático), ao contrário do caminho envolvendo espectroscopia óptica. Assim,
pode-se dizer que o ritmo dos avanços em radiação térmica foi ditado, até 1840, principalmente pelas
354

técnicas associadas aos instrumentos científicos, especialmente detectores.
Julgamos que este ritmo poderia ter se adiantado com a antecipação da descoberta de Ørsted (numa
média de 3 anos, levando em conta as diferentes histórias possíveis a partir de 1750), apesar de termos
adiado em 1 ano a média da descoberta de Seebeck do efeito termo-elétrico. No entanto, a contribuição
mais forte para a antecipação da lei da reversão espectral para o infravermelho ocorreria no período
após 1840, e julgamos que em média a descoberta de Stewart poderia ter ocorrido 5 anos antes.
O ritmo na espectroscopia óptica não foi inicialmente marcado por questões técnicas, justificando
que tenhamos antecipado (conservadoramente) a média da descoberta de Wollaston em 6 anos. Após o
desenvolvimento das técnicas ópticas por Fraunhofer, o ritmo de desenvolvimento da área de
espectroscopia não sofreu mais atrasos.
Em suma, acabamos atribuindo atrasos semelhantes para os dois campos, resultando em curvas com
médias próximas na Fig. 2. A metodologia de histórias contrafactuais está ainda sendo explorada, e não
pretendo que o presente estudo sirva de argumento a seu favor. Se ela se mostrar útil, será
provavelmente para redes extensas, onde a habilidade intuitiva do ser humano é mais limitada. O
progresso obtido no presente trabalho foi a constatação de que não é preciso trabalhar com funções de
distribuição para calcular a composição de causas, bastando para isso o valor médio e o desvio padrão
associado a cada processo causal. No entanto, até onde pudemos perceber, a avaliação de situações de
disjunção de causas (Fig. 2c) não possui semelhante simplificação.
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Sobre uma reconstrução do conceito de valoração
Patrícia Del Nero Velasco *

O objetivo do trabalho é propor uma sistematização criada a partir das valorações de da Costa como
o substrato mais geral para as noções usuais de conseqüência, consistência e validade, satisfazendo
algumas propriedades intuitivamente esperadas dos conceitos em questão. Resultado interessante se
lembrarmos que o propósito original da teoria das valorações não era esse, mas sim a construção de
uma semântica correta e completa para os cálculos paraconsistentes.
Os resultados apresentados no presente artigo foram estudados na tese de doutorado da autora,
Sobre uma reconstrução do conceito de valoração, defendida na PUC-SP em dezembro de 2004, sob a
orientação do Prof. Dr. Edelcio Gonçalves de Souza.

1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 1963, Newton C. A. da Costa apresentou sua Tese de Cátedra no Departamento de Matemática
da Universidade Federal do Paraná. O trabalho tinha o título “Sistemas Formais Inconsistentes” (da
Costa, 1963) e representava a síntese de um conjunto de investigações que o autor desenvolvia há
algum tempo. Os sistemas formais a que o título se refere são simplesmente sistemas axiomáticos em
que se pode definir precisamente uma noção de dedução, que constitui uma relação entre sentenças e
conjuntos de sentenças de uma dada linguagem formal. Exemplos de sistemas axiomáticos são as
formalizações usuais da lógica clássica.
Todavia, no âmbito da lógica clássica, sistemas inconsistentes são aqueles que se podem deduzir
uma sentença bem como sua negação, e, se isso é possível, pode-se deduzir qualquer sentença
formulável em sua linguagem. Em outras palavras, na lógica clássica, sistemas inconsistentes são triviais
(tudo exprimível em sua linguagem é dedutível no sistema em questão). Em contraste, o que da Costa
apresentou em seu trabalho eram sistemas em que inconsistência não implica trivialização. Nasciam
assim as posteriormente denominadas lógicas paraconsistentes (cf. de Souza; da Costa; Maranhão,
2001).
Na caracterização dos cálculos formais inconsistentes edificados por Newton da Costa em sua Tese
de Cátedra, encontramos logo no primeiro capítulo as duas condições que o cálculo C1 deve satisfazer,
quais sejam: “I- Em C1 não deve ser válido em geral o princípio da não contradição. II- De duas
proposições contraditórias não deve ser geralmente possível deduzir qualquer proposição” (Da Costa,
1963). Diríamos, então, que originalmente as lógicas paraconsistentes constituíam uma classe de lógicas
não clássicas que derrogam o princípio da não contradição. Hoje, contudo, esta caracterização é parcial.
Isto porque há sistemas que respeitam o princípio da não contradição, mas não a regra de Scotus,
segundo a qual de duas teses contraditórias “tudo” se deriva. Assim sendo, caracterizam-se as lógicas
paraconsistentes como aquelas que podem servir de alicerce para teorias inconsistentes, mas não
triviais. Ou nas palavras do próprio Newton da Costa: “A lógica paraconsistente é uma lógica que
permite a manipulação lógico-formal de sistemas de proposições que podem encerrar contradições
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(inconsistências), sem o perigo permanente de trivialização (de tudo ser demonstrável)” (Da Costa,
1997, p. 267).
Há, no entanto, uma diferença entre o percurso histórico da criação das lógicas paraconsistentes e
de outras lógicas não clássicas. Tomemos como exemplo as lógicas polivalentes, as quais derrogam o
princípio do terceiro excluído. Lógicas polivalentes foram criadas primeiramente do ponto de vista
semântico, introduzindo tabelas com mais valores de verdade, e era um problema encontrar sistemas
axiomáticos que fossem corretos e completos com respeito a essas lógicas. Com as lógicas
paraconsistentes ocorreu o inverso. Elas nasceram como sistemas formais e o problema passou a ser
encontrar semânticas adequadas para os mesmos. Sabia-se que as matrizes lógicas com conectivos
funcionais-veritativos não serviam para este fim1. A teoria das valorações surge nesse contexto para
criar semânticas corretas e completas para os cálculos paraconsistentes, abandonando a idéia de verifuncionalidade dos conectivos e criando um poderoso instrumento para a demonstração de completude
de sistemas formais que obedecem a certas propriedades básicas (ver da Costa; Loparic, 1984; da Silva,
2000; de Souza, 2001).
O presente artigo propõe um percurso diferente que também culmina na noção de valoração, mas o
faz a partir de uma definição informal (embora adequada, em um sentido que ficará claro mais tarde) de
conseqüência lógica e seus correlatos.
O trabalho pode ser entendido como uma tentativa de resposta à questão: qual a estrutura
matemática mais simples (que requer o menor número de conceitos primitivos) na qual os conceitos de
conseqüência, consistência e validade podem ser definidos, cumprindo certos requisitos de adequação
material?
Defenderemos que os conceitos de conseqüência lógica, consistência e validade definidos a partir da
teoria das valorações de da Costa são o substrato mais geral (que requer o menor número de conceitos
primitivos) para a noção usual de conseqüência e seus correlatos.

2

CONSEQÜÊNCIA LÓGICA, CONSISTÊNCIA E VALIDADE

A noção de conseqüência lógica é amplamente discutida por filósofos, lógicos e afins. Refere-se,
comumente, à noção de inferência e, particularmente, à noção de inferência válida. Neste sentido, uma
conclusão é conseqüência lógica (ou inferida de modo válido) de premissas se e somente se em todas as
situações em que todas as premissas são verdadeiras, a conclusão também o é (cfr., por exemplo, Priest,
2000, p. 5).
De modo a restringir os conceitos trabalhados, podemos suprimir as noções de premissa e
conclusão, admitindo apenas o conceito de fórmula. Deste modo, consideraremos a noção de
conseqüência como uma propriedade de fórmulas, ou seja, uma relação entre fórmulas e conjuntos de
fórmulas. Por conseguinte, obtém-se a seguinte definição:
Definição. Uma dada fórmula é conseqüência lógica de um conjunto de fórmulas se e somente se não
existe situação em que as fórmulas do conjunto são verdadeiras e a dada fórmula, falsa.

Ainda que se tome, como o faremos, a noção de fórmula como primitiva (não importando, assim, a
estrutura interna de tal noção), permaneceríamos diante de uma definição de conseqüência pouco
esclarecedora, visto que esta pressupõe as definições de situação e de fórmula verdadeira em uma situação.
Portanto, uma tal definição exige que possamos precisamente responder a duas questões: (i) ‘o que é
situação?’ e (ii) ‘quando uma fórmula é verdadeira em uma dada situação?’ (É obvio que ao
respondermos esta segunda questão, saberemos também dizer quando uma fórmula é falsa em uma
situação, posto que tomamos verdade e falsidade como antônimos.)

1

Isto segue de um teorema provado por Ayda I. Arruda, primeira colaboradora de Newton da Costa. Ver Da Costa; Krause;
Bueno, 2007, p. 810 (Teorema 45 e Corolário 46).
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Um leitor mais pessimista observaria que estamos talvez ainda mais distantes de uma definição
satisfatória de conseqüência lógica. Como, no entanto, abordaremos mais tarde e de modo formal
ambas as questões levantadas, assumiremos, por hora, que tais questões estão resolvidas, passando a
investigar algumas propriedades intuitivamente esperadas da noção de conseqüência lógica.
Propriedade 1. Toda fórmula de um conjunto de fórmulas é conseqüência do mesmo.

De fato, para que uma fórmula de um conjunto não fosse conseqüência dele teria que haver uma
situação em que as fórmulas do conjunto fossem verdadeiras e a fórmula dada, falsa; o que é
impossível, dado que a fórmula pertence ao conjunto e, portanto, é verdadeira.
Propriedade 2. Se um conjunto está incluído em outro, as conseqüências do primeiro também são
conseqüências do segundo.

Novamente o recurso argumentativo usado para a justificação da propriedade será o denominado
reductio ad absurdum: a suposição do contrário do que se pretende mostrar conduz a uma contradição;
conseqüentemente, valida-se a tese inicial. Desta forma, para a propriedade 2, suponha uma fórmula
que é conseqüência de um conjunto de fórmulas e um segundo conjunto de fórmulas que contenha o
primeiro. Para que a fórmula não fosse conseqüência desse segundo conjunto, deveria haver uma
situação em que as fórmulas do segundo conjunto fossem verdadeiras e a fórmula dada fosse falsa. Mas,
nessa mesma situação, como o primeiro conjunto está incluído no segundo, tem-se que as fórmulas do
primeiro conjunto também são verdadeiras e a fórmula dada é falsa. E nesse caso, a fórmula dada não é
conseqüência do primeiro conjunto, o que contraria a hipótese. Logo, segue o resultado pretendido.
Propriedade 3. Se uma fórmula é conseqüência de um conjunto e as fórmulas deste conjunto são
conseqüências de um outro conjunto, então a dada fórmula é conseqüência deste outro conjunto.

De fato, suponha que uma fórmula é conseqüência lógica de um conjunto e as fórmulas deste
conjunto são conseqüências de um segundo conjunto. Temos então que em todas as situações em que
as fórmulas do segundo conjunto são verdadeiras, as fórmulas do primeiro também o são e, igualmente,
em todas as situações em que as fórmulas do primeiro conjunto são verdadeiras, a fórmula dada
também o é. Logo, decorre que em todas as situações em que as fórmulas do segundo conjunto são
verdadeiras, a fórmula dada também é verdadeira; ou seja, a fórmula dada é conseqüência do segundo
conjunto.

As propriedades supracitadas passam a constituir o que denominaremos de critério de adequação
material para a noção de conseqüência lógica.
Tendo em vista o estabelecimento de outros resultados interessantes relacionados à noção de
conseqüência, introduziremos, na seqüência, o conceito de consistência, bem como algumas
propriedades que deste decorrem.

Definição. Um conjunto de fórmulas é dito consistente se e somente se existe uma situação na qual todas
as fórmulas do dado conjunto são verdadeiras.
Propriedade 4. Todo subconjunto de conjuntos consistentes é consistente.

Tomemos um conjunto consistente qualquer. Obviamente, na mesma situação em que todas as
fórmulas do dado conjunto são verdadeiras, o valor de verdade das fórmulas de qualquer subconjunto
deste conjunto consistente será igualmente verdadeiro e, desta forma, um tal subconjunto será
consistente também.
Propriedade 5. Qualquer fórmula é conseqüência de um conjunto inconsistente de fórmulas.

De fato, dados uma fórmula qualquer e um conjunto inconsistente de fórmulas, a dada fórmula não
seria conseqüência do conjunto se houvesse uma situação na qual as fórmulas do conjunto fossem
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todas verdadeiras e a fórmula em questão, falsa, o que é impossível, dado que o conjunto é
inconsistente.

As propriedades 4 e 5 passam a constituir o critério de adequação material para a noção de consistência.
Até o presente momento, definimos as noções de conseqüência e consistência. Enquanto a primeira
estabelece uma relação entre fórmulas e conjuntos de fórmulas, a segunda é uma propriedade exclusiva
de conjuntos de fórmulas. Estabelecemos, por conseguinte, três propriedades (1, 2 e 3) para a noção de
conseqüência, uma (4) para a noção de consistência e, ainda, uma propriedade (5) que relaciona os
conceitos em questão. Apresentaremos, a seguir, uma noção exclusiva de fórmulas particulares, a saber,
a noção de validade. Segue, igualmente, uma propriedade que relaciona as noções de validade e
conseqüência.
Definição. Uma fórmula é válida se e somente se ela é verdadeira em todas as situações.
Propriedade 6. Toda fórmula válida é conseqüência de qualquer conjunto de fórmulas.

De fato, dados uma fórmula válida e um conjunto de fórmulas qualquer, a dada fórmula não seria
conseqüência do conjunto se houvesse uma situação na qual as fórmulas do conjunto fossem todas
verdadeiras e a fórmula em questão, falsa, o que é impossível, dado que a fórmula em questão é válida.

A propriedade 6 constituirá o critério de adequação material para a noção de validade.
Uma vez expostos os critérios de adequação material para as noções de conseqüência, consistência e
validade, devemos voltar às questões anteriormente levantadas. No entanto, responder o que é situação
e qual o critério de avaliação do valor de verdade de uma fórmula em uma situação dada demandaria
um enorme conhecimento prévio acerca de diferentes autores e literaturas (o que não é o caso). Logo,
segue não uma extensa abordagem filosófica acerca das noções de fórmula, situação e verdade, mas
formalizações possíveis das definições usuais de conseqüência, consistência e validade que fazem uso da
noção de situação (e que foram aqui trabalhadas). A idéia é simplesmente tomar estes conceitos como
primitivos e construir uma base axiomática para os mesmos.

3

ESTRUTURA SITUACIONAL

Independentemente do que entendemos por situação, podemos formalizar as definições de
conseqüência, consistência e validade que usam a noção de situação a partir da definição de uma
estrutura situacional. Uma tal estrutura será composta por um conjunto não vazio FOR cujos elementos
serão denominados fórmulas, um conjunto igualmente não vazio SIT cujos elementos serão ditos
situações, um conjunto VAL de valores de verdade e uma função fS, a qual atribui a cada fórmula em
uma dada situação, um valor de verdade. Na definição abaixo, o símbolo x denota o produto cartesiano
usual de conjuntos.
Definição. Uma estrutura situacional S é uma quádrupla S=〈FOR,SIT,VAL,f S 〉 tal que:
f S :FORxSIT→VAL; (α,s)→f S (α,s).

A estrutura situacional S é uma forma possível de interpretação da linguagem, respondendo do
seguinte modo às questões colocadas: (i) uma situação é um elemento do conjunto SIT e (ii) uma
fórmula é verdadeira em uma situação se e somente se a função fS atribui o valor de verdade V para a
dada fórmula na situação em questão.
Exposta a estrutura situacional, bem como especificado quando uma fórmula é dita verdadeira em
uma dada situação, podemos, finalmente, formalizar as definições desejadas a partir da estrutura
situacional.

Definição. Uma fórmula α é conseqüência lógica (na estrutura S) de um conjunto Γ de fórmulas, em
símbolos, Γ╞ S α, se e somente se ∀s∈SIT tal que f S (γ,s)=V para todo γ∈Γ, tem-se que f S (α,s)=V.
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Em outras palavras, uma fórmula é conseqüência lógica (na estrutura S) de um conjunto de fórmulas se e
somente se para toda a situação em que todas as fórmulas do conjunto são verdadeiras, tem-se que a
dada fórmula também é verdadeira na situação em questão.

Definição. Um conjunto Γ de fórmulas é consistente (na estrutura S) se e somente se existe ao menos
uma situação s∈SIT tal que f S (γ,s)=V para toda γ∈Γ. Em outras palavras, um conjunto de fórmulas
é consistente (na estrutura S) se e somente se existe ao menos uma situação na qual todas as fórmulas do
dado conjunto são verdadeiras.

Definição. Uma fórmula α é válida (na estrutura S) se e somente para toda situação s, f S (α,s)= V, isto
é, se e somente se a dada fórmula é verdadeira em todas as situações.

Na estrutura situacional as noções de conseqüência, consistência e validade cumprem as
propriedades 1 à 6 supracitadas e, portanto, são materialmente adequadas. Para tais demonstrações (e
também para as subseqüentes), o leitor pode consultar Velasco (2004), onde os resultados aqui
enunciados são demonstrados.
Ainda na estrutura situacional, pode-se pensar para um conjunto particular de fórmulas, um
conjunto de situações nas quais todas as fórmulas do dado conjunto são verdadeiras. Os elementos
deste conjunto são chamados modelos. Como é possível reescrever as definições estudadas a partir da
noção de modelo, tomaremos o conceito de modelo como primitivo na construção de uma estrutura
que não faz uso das noções de situação e verdade.

4

ESTRUTURA MODELAR

A estrutura modelar é construída por um conjunto não vazio FOR, um conjunto não vazio MOD
cujos elementos são ditos modelos e uma função fM que atribui, a cada elemento do conjunto MOD de
todos os modelos, um subconjunto de fórmulas. Na definição abaixo, ℘(FOR) denota o conjunto de
todos os subconjuntos de fórmulas.
Definição. Uma estrutura modelar M é uma tripla M=〈FOR,MOD,f M 〉 tal que:
f M :MOD→℘(FOR); m→f M (m).

Nesta estrutura, as questões que norteiam o trabalho são assim respondidas: (i) MOD consiste no
próprio conjunto de interpretações verdadeiras e (ii) uma fórmula é verdadeira em uma dada situação se
ela pertence ao conjunto MOD.
Seguem as definições de conseqüência lógica, consistência e validade na estrutura modelar. Para isto,
introduziremos a seguinte notação. Dado um conjunto de fórmulas Γ, MOD(Γ) representará o
conjunto dos modelos m∈MOD tais que Γ ⊆ f M (m). De modo análogo, se α é uma fórmula,
MOD(α)=MOD({α}), que representa o conjunto dos modelos m∈MOD tais que α ∈ f M (m).
Definição. Uma fórmula α é conseqüência lógica (na estrutura M) de um conjunto Γ de fórmulas se e
somente todo modelo de Γ é também modelo de α, ou seja, MOD(Γ)⊆MOD(α).

Definição. Um conjunto de fórmulas é consistente (na estrutura M) se e somente se MOD(Γ)≠∅.

Definição. Uma fórmula α é válida (na estrutura M) se e somente se MOD(α) = MOD.

Na estrutura modelar as noções de conseqüência, consistência e validade também cumprem as
propriedades 1 à 6 acima enunciadas e, portanto, são materialmente adequadas.
O próximo passo consiste em construir uma estrutura cuja única noção envolvida seja o conceito
primitivo de fórmula e que, ainda assim, ofereça definições materialmente adequadas de conseqüência
361

lógica, consistência e validade. A estrutura valorativa apresenta-se como essa tal estrutura, composta
apenas de um conjunto não vazio de fórmulas da linguagem e de uma família de subconjuntos deste.
ESTRUTURA VALORATIVA

5

A idéia subjacente à noção de valoração é a de que cada elemento do conjunto das valorações é um
conjunto de fórmulas. Deste modo, elimina-se a noção de verdade, pois na teoria das valorações as
fórmulas verdadeiras são escolhidas: definimos diretamente o conjunto das valorações para FOR, i.e., a
família K de subconjuntos de FOR. E esta consiste exatamente na imagem de fM.
Definição. Uma estrutura valorativa V é um par V = 〈FOR,K〉 tal que K ⊆ ℘(FOR). Definimos o
conjunto de valorações para um subconjunto de fórmulas Γ, em símbolos, V(Γ), tal como segue:
V(Γ)={V∈K: Γ ⊆ V}.
Seguem as definições-chave do trabalho:

Definição. Definimos que a fórmula α é conseqüência lógica (na estrutura V) do conjunto Γ se e somente
se V(Γ) ⊆ V({α}).

Definição. Um conjunto de fórmulas é consistente (na estrutura V) se e somente se V(Γ)≠∅.
Definição. Uma fórmula α é válida (na estrutura V) se e somente se V({α}) = K.

As definições supracitadas são materialmente adequadas, uma vez que cumprem os requisitos de
adequação material propostos no início do trabalho. Ademais, a estrutura V nos oferece uma resposta
satisfatória e elegante para as duas questões suscitadas: (i) uma situação é um subconjunto de fórmulas e
(ii) uma fórmula é verdadeira em uma situação se a mesma pertence à dada situação.
Nota-se que, na estrutura valorativa, a noção de modelo não mais é necessária: se a função f M
atribuía a cada elemento do conjunto dos modelos MOD um subconjunto de fórmulas (as
interpretações verdadeiras), a família K de subconjuntos de fórmulas da linguagem (na estrutura
valorativa), por ser definida exatamente como a imagem da função f M , oferece diretamente o
subconjunto interessante das interpretações verdadeiras, dispensando as definições prévias tanto do
conjunto MOD dos modelos como da função f M em questão.
Cabe aqui ressaltar, igualmente, que o procedimento de escolher diretamente o conjunto das
fórmulas verdadeiras, bem como a pressuposição de noções básicas de teoria de conjuntos (como
pertinência e inclusão) não constam na versão original da teoria das valorações (ver da Costa; Loparic,
1984). Esta última utiliza a noção de função característica, aqui generalizada pelo conjunto K das
valorações.
Em outras palavras, no texto inaugural supracitado, uma valoração é uma função característica
definida no conjunto de fórmulas e com valores no conjunto de valores de verdade; uma vez que uma
(bi)valoração divide o conjunto das fórmulas em dois subconjuntos diferentes, a saber, o das fórmulas
verdadeiras e o das fórmulas falsas, torna-se possível entender as valorações simplesmente como
constituídas por funções características de certos subconjuntos do conjunto de fórmulas. Logo, podemse substituir as funções características em questão pelos próprios subconjuntos de fórmulas nos quais
tais funções são as funções características, tomando as valorações como determinados subconjuntos de
fórmulas. E este é precisamente o ponto de partida da idéia generalizada de uma teoria das valorações,
formalizada neste artigo.
A generalização pretendida é percebida na estrutura valorativa V apresentada, na qual a idéia de
valoração é apenas latente. E, igualmente, no fato da noção de conseqüência semântica ser definida sem
a necessidade de especificar um cálculo lógico. O tratamento muito geral aqui exposto pressupõe
simplesmente um conjunto não vazio, sem um cálculo lógico subjacente a ele. Conseqüentemente, o
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conjunto das valorações compreende um conjunto fixo de subconjuntos deste conjunto não vazio.
Nota-se, com isso, que alguns resultados obtidos a partir das definições estudadas são independentes
das propriedades dos cálculos lógicos específicos.

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o intuito de construir uma estrutura matemática que fizesse uso do menor número de
conceitos primitivos e a partir da qual fosse possível definir adequadamente as noções-chave do
trabalho, partiu-se de definições intuitivas e informais de conseqüência lógica, consistência e validade,
bem como da consideração de algumas propriedades intuitivamente esperadas de tais definições,
construindo-se uma primeira sistematização para a definição (e as propriedades) em questão. Uma tal
sistematização foi denominada situacional.
A estrutura situacional é construída a partir de três categorias-base de coisas: um conjunto de
fórmulas, um conjunto de situações e um conjunto de valores de verdade, além de uma função que
atribui a cada fórmula em uma dada situação, um valor de verdade. Requer, portanto, a compreensão
prévia das noções de situação e valor de verdade.
Uma segunda sistematização para as definições e propriedades estudadas foi enunciada: a estrutura
modelar. Composta por duas categorias-base, a saber, o conjunto de fórmulas e o conjunto de todos os
modelos (além da função que atribui a cada elemento do conjunto de todos os modelos, um
subconjunto de fórmulas), a estrutura modelar prescinde das noções de situação e verdade,
necessitando apenas da definição de modelo.
A terceira e última sistematização a partir da qual foi possível definir adequadamente as noçõeschave e suas respectivas propriedades foi denominada estrutura valorativa, pois baseada nas valorações de
da Costa. Nesta estrutura, construída somente a partir do conjunto de todas as fórmulas da linguagem,
cada elemento de uma valoração é um conjunto de fórmulas. Neste sentido, prescinde-se de uma
função que selecione as fórmulas interessantes (verdadeiras), visto que o conjunto das valorações é
definido, diretamente, para um subconjunto de fórmulas da linguagem.
Se, por um lado, a criação da teoria das valorações de da Costa foi motivada pela construção de uma
semântica correta e completa para os cálculos paraconsistentes, por outro, o presente trabalho mostrou
que a estrutura baseada nas valorações figura como a sistematização mais simples (que requer o menor
número de conceitos primitivos) a partir da qual é possível definir adequadamente as noções de
conseqüência lógica, consistência e validade – reconstruindo, portanto, o conceito de valoração.
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Copernicanismo e autonomia científica:
notas sobre o debate cosmológico e teológico de Galileu
Paulo Tadeu da Silva *
A contenda protagonizada por Galileu acerca da realidade das hipóteses advogadas por Copérnico
quanto à centralidade do Sol e o movimento da Terra nos colocam diante de aspectos concernentes aos
campos da metodologia científica e dos valores científicos que devem fundamentar a investigação do
mundo natural. Como sabemos, ao defender o sistema copernicano, Galileu enreda-se em uma disputa
marcada pela intersecção entre a filosofia natural, a cosmologia e a teologia. Em linhas gerais, é possível
identificar na postura adotada por Galileu a defesa de que a filosofia natural não pode ser
adequadamente construída e avaliada na ausência de critérios estritamente científicos. Nesse sentido,
aos olhos do autor, não é possível sustentar qualquer forma de avaliação do conhecimento científico
que não esteja ela mesma imbuída de valores dessa mesma natureza. É precisamente nesse contexto que
pretendo analisar alguns aspectos da polêmica galileana.
O físico florentino procurou sustentar que, no âmbito exclusivo da filosofia natural, não é possível
utilizar argumentos fundamentados no princípio de autoridade, seja aquela oriunda de certa
interpretação da Escritura, seja aquela proveniente da filosofia de Aristóteles. A verdade de uma hipótese
só pode ser medida através de dois expedientes conjuntamente articulados: observações sensíveis e
demonstrações necessárias. Essa famosa receita de Galileu não é certamente desconhecida por qualquer
um que tenha se dedicado ao estudo de algumas obras do autor ou tenha se debruçado sobre
comentários acerca dela. Trata-se de um preceito largamente discutido ao qual, em alguns casos, é quase
inevitável encontrarmos a associação da famosíssima passagem do autor, presente em O Ensaiador, na
qual ele afirma que o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos e geométricos.
Evidentemente não é preciso voltar mais uma vez a um trecho tão amplamente conhecido. Entretanto,
como faz Nascimento ao tecer alguns esclarecimentos sobre a célebre frase de Galileu (Nascimento,
1998, p. 176), vale a pena chamar a atenção para o trecho que antecede o preceito formulado por
Galileu:
Parece-me também perceber em Sarsi sólida crença que, para filosofar, seja necessário apoiar-se nas
opiniões de algum célebre autor, de tal forma que o nosso raciocínio, quando não concordasse com as
demonstrações de outro, tivesse que permanecer estéril e infecundo. Talvez considere a filosofia como um
livro e fantasia de um homem, como a Ilíada e Orlando Furioso, livros em que a coisa menos importante é a
verdade daquilo que apresentam escrito. Sr. Sarsi, a coisa não é assim. (Galilei, 1978, p. 119)

A presente passagem nos coloca inevitavelmente diante de uma situação que, numa leitura mais
apressada, poderia escapar ao leitor e que, contudo, parece-me fundamental no contexto da defesa do
copernicanismo que, num âmbito mais geral, tem como conseqüência o problema da autonomia e da
imparcialidade científicas. A crítica de Galileu está dirigida a um critério que não pode ser tomado como
expediente seguro para a escolha entre teorias concorrentes. Ao reportar-se ao preceito segundo o qual
a filosofia deveria apoiar-se nas opiniões de autores célebres, Galileu procura colocar em evidência o
papel que se procurava atribuir à filosofia aristotélica. Nesse sentido, sustentar uma posição em franca
*
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dissonância com o pensamento de Aristóteles significava propor algo que feria o princípio de
autoridade. Mais do que isso, é com base nesse princípio que tal resultado deveria ser tomado como
inócuo e destituído de relevância científica. Ora, para Galileu isso é inaceitável.
Uma situação bastante parecida pode ser verificada em algumas cartas escritas entre 1613 e 1615,
particularmente aquelas endereçadas a Benedetto Castelli, Piero Dini e Cristina de Lorena. Nesses
documentos é possível detectar a mesma exigência de autonomia e imparcialidade. Nessas cartas o
debate gira em torno da compatibilidade entre as hipóteses copernicanas e a Escritura. A estratégia de
Galileu consiste em mostrar que os argumentos levantados contra o movimento terrestre, amparados
na interpretação literal de certas passagens bíblicas, não podem ser admitidos. Pelo contrário, como dito
anteriormente, a fim de avaliar teorias científicas é preciso proceder segundo critérios de igual natureza,
ou seja, a avaliação deve estar pautada por critérios de ordem científica. Tendo em vista tais objetivos,
vejamos alguns aspectos fundamentais de algumas dessas cartas.
A carta endereçada ao padre Benedetto Castelli é datada de 21 de dezembro de 1613. O contexto no
qual a argumentação de Galileu se desenvolve está relacionado com a compatibilidade entre a hipótese
da mobilidade da Terra e a famosa passagem bíblica na qual Josué pede a Deus que o Sol se detenha em
Gabaon (Josué, 10, 12-13). O primeiro passo adotado por Galileu consiste em garantir que a Escritura
não pode errar ou mentir, preservando assim sua verdade inabalável. Contudo, e aqui encontramos um
dos aspectos centrais da estratégia do autor, é possível que seus intérpretes incorram em erro ao
interpretarem o texto sagrado. Diz Galileu:
Eu acrescentaria somente que, se bem que a Escritura não possa errar, os seus intérpretes e expositores
poderiam, entretanto, incorrer por vezes em erros, e de várias maneiras. Entre esses erros, um seria
gravíssimo e freqüentíssimo, ocorrendo sempre que tais intérpretes quisessem ater-se ao mero significado
das palavras, porque assim produziriam não só diversas contradições, mas graves heresias e também
blasfêmias. Pois, se assim fosse, seria necessário então dar a Deus pés, mãos e olhos, e também
sentimentos materiais e humanos como a ira, o arrependimento, o ódio, e por vezes também o
esquecimento das coisas passadas e a ignorância das coisas futuras. (Galilei, 1988, p. 18)

Ora, o principal argumento de Galileu nesse momento consiste em mostrar o perigo e a possível
incorreção de uma interpretação literal da Escritura. No presente contexto isso está claramente
associado a uma interpretação que não extrai da letra sagrada o sentido que lhe é próprio. Galileu
pretende mostrar, portanto, que a passagem de Josué não deve ser entendida tal como se encontra
escrita; impõe-se interpretar o texto desvendando-lhe o verdadeiro sentido. Evidentemente isso
preserva a Escritura naquilo que lhe é fundamental, sua verdade. Todavia, é interessante notar qual é o
papel que Galileu confere à Escritura quando o debate gira em torno da filosofia natural.
Visto, pois, que a Escritura, em muitas passagens não apenas permite, mas necessariamente exige
exposições diferentes do aparente significado das palavras, parece-me que nas discussões naturais ela
deveria ser citada somente em última instância. (Galilei, 1988, p. 19)

A advertência de Galileu quanto ao uso da Escritura no debate científico está, por sua vez,
relacionada com o único preceito que garante a autonomia e a imparcialidade científicas. Com efeito,
algumas linhas adiante, o autor enuncia claramente os critérios que devem ser empregados quando o
assunto é a filosofia natural.
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Porque, procedendo igualmente do Verbo divino a Sagrada Escritura e a natureza, aquela como palavra
escrita do Espírito Santo e esta como perfeitíssima executora das ordens de Deus, sabendo-se agora, ainda
mais, que as Escrituras dizem muitas coisas diferentes da verdade absoluta, quanto ao aspecto e significado
das palavras, a fim de adaptarem-se ao entendimento de todos, e sendo, todavia, a natureza inexorável,
imutável e indiferente a que suas recônditas razões e modos de operar sejam acessíveis ou não ao
entendimento dos homens, razão pela qual jamais transgride os termos das leis a ela impostas, parece-me
que o concernente aos efeitos naturais, que a experiência sensível coloca-nos diante dos olhos, ou que as
necessárias demonstrações comprovam, não deva de maneira alguma ser colocado em dúvida pelas

passagens da Escritura devido ao fato de haver nas palavras uma aparência de significado diferente. Pois
nem toda afirmação da Escritura amarra-se a uma obrigação tão severa como cada efeito da natureza.
(Galilei, 1988, p. 19)

É possível perceber aqui exigências muito próximas daquelas presentes em O ensaiador, publicado
dez anos após a redação da presente carta a Benedetto Castelli. Para Galileu, a filosofia natural está
assentada em experiências sensíveis e demonstrações necessárias, pilares cuja autonomia não pode ser
desautorizada nem mesmo pelos textos sagrados. É precisamente nesse sentido que o autor recomenda,
nessa mesma carta, que os intérpretes procurem estabelecer o verdadeiro sentido das passagens
sagradas. Tal recomendação indica de modo claríssimo a independência entre filosofia natural e fé
exigida por Galileu. Em linhas gerais, é possível perceber aqui alguns compromissos muito claros. Em
primeiro lugar, natureza e Escritura provêm de um mesmo princípio criador, a saber, Deus. Cabe notar,
todavia, que a palavra escrita, ainda que isenta de erro, encontra-se adequada ao entendimento comum,
ao passo que a natureza é compreendida como a perfeitíssima executora das ordens divinas. Nesse
sentido, não compete a ela qualquer liberdade ou vontade. A natureza é pautada por uma necessidade
cega. Em segundo lugar, é justamente em virtude dessa diferença de gênero que não devemos antepor a
Escritura ao mundo natural, preterindo os únicos meios pelos quais a verdade sobre os fenômenos
naturais pode ser obtida com êxito. É exatamente nesse sentido que as experiências sensíveis e as
demonstrações necessárias devem ser tomadas como os únicos juízes capazes de determinar a verdade,
garantindo igualmente os princípios de imparcialidade e autonomia científicas. Esses princípios podem
ser definidos tal como Mariconda e Lacey os apresentam:
A imparcialidade baseia-se na distinção entre os critérios para a avaliação epistêmica de teorias científicas e
os valores e crenças sociais, culturais, religiosos, metafísicos e morais. [...] A autonomia refere-se à carência
(ou ausência) de um papel legítimo para os fatores de fora (externos) (tal como valores sociais, crenças
religiosas e ideológicas e o “testemunho de autores”) para as práticas internas da metodologia científica,
não só com relação à escolha de teorias, mas também com relação à determinação das abordagens de
pesquisa. A autonomia acarreta, portanto, que as práticas científicas devem ser conduzidas livres de
qualquer interferência de fora (externa) [...] (Mariconda & Lacey, 2001, p. 50)

Diante de tudo isso e, por outro lado, sustentando que os sábios devem esforçar-se em revelar o real
sentido da Escritura demonstrando a sua concordância com as conclusões de ordem científica, Galileu
inicia um novo movimento argumentativo. Esse movimento consiste na realização de uma parte dessa
tarefa. Colocando-se no terreno de seus adversários, o autor procura mostrar que a passagem presente
em Josué não concorda com o sistema de Ptolomeu, mas com aquele advogado por Copérnico.
Certamente isso causa profunda estranheza ao leitor, uma vez que Galileu, ao invés de apresentar uma
interpretação que não se atenha ao sentido literal do texto sagrado, toma-o justamente dessa maneira.
Posto e concedido ao adversário, por ora, que as palavras do texto sacro devem ser tomadas exatamente
em seu sentido literal, isto é, que Deus, atendendo às preces de Josué, detivesse o Sol e prolongasse o dia,
em virtude do que este conseguiu a vitória, mas exigindo eu, ainda que idêntica determinação de ater-se ao
significado literal vigore também para mim, a fim de que o adversário não presuma uma possível liberdade
de poder alterar ou mudar os significados das palavras: afirmo que esta passagem nos mostra
manifestamente a falsidade e a impossibilidade de sistema de Aristóteles e Ptolomeu e que, ao contrário, se
adapta perfeitamente ao de Copérnico. (Galilei, 1988, p. 22)

Certamente a exigência de Galileu parece conflitar com tudo aquilo que ele mesmo havia defendido
até esse momento da carta. Com efeito, vimos todo o seu esforço em defender uma interpretação não
literal da Escritura e agora, para nosso espanto, ele se propõe a demonstrar a concordância entre letra
sagrada e natureza valendo-se da mesma interpretação literal que criticara com tanta veemência. Ocorre,
entretanto, um detalhe que não devemos deixar escapar: Galileu utiliza a expressão “por ora”. Isso
indica que o caminho adotado nesse momento não parece ser definitivo. A estratégia de Galileu
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consiste em atacar seus adversários no terreno que lhes é próprio, mostrando quão equivocada é a
opinião que defendem, isto é, de que a Terra se mantém imóvel.
Supondo o sistema ptolomaico, Galileu mostra que o prolongamento do dia não depende do
movimento do Sol, mas do primeiro móvel. Segundo o autor, caso Deus tivesse detido o Sol, o dia não
seria prolongado, mas diminuído. Assim, a passagem bíblica em questão não pode ser explicada pelo
sistema de Ptolomeu. Além disso, Galileu, valendo-se do princípio de harmonia e ordenação do
universo, afirma que se Deus tivesse retardado apenas o movimento do Sol (supondo-se evidentemente
o modelo ptolomaico), ele teria modificado toda a estrutura do universo.
Acrescenta-se a isto que não é crível que Deus detivesse somente o Sol, deixando prosseguir o movimento
de outras esferas, porque então teria, sem necessidade alguma, alterado toda a ordem, os aspectos e as
disposições das demais estrelas em relação ao Sol, e teria perturbado gravemente todo o curso da natureza.
É crível, entretanto, que ele houvesse detido todo o sistema das esferas celestes, as quais, cessada a
paralisação, retornariam coordenadamente à sua tarefa sem confusão ou alteração alguma. (Galilei, 1988, p.
23)

O estabelecimento do princípio de ordem e harmonia configura-se como um elemento fundamental
para a introdução da alternativa proposta pelo autor. Fiel ao que fora anteriormente estabelecido (não
alterar o sentido das palavras da Escritura), Galileu procura mostrar agora se uma outra disposição do
universo resolveria o problema de maneira mais eficiente. É com base nesses dois requisitos que ele
conclui a carta expondo a sua alternativa explicativa.
Tendo eu, portanto, descoberto e logicamente demonstrado que o globo do Sol se movimenta em torno
de si mesmo, fazendo uma inteira evolução em um mês lunar, aproximadamente na exata direção em que
se processam todas as outras evoluções celestes; e sendo, ainda mais, muito provável e razoável que o Sol
como instrumento e regente máximo da natureza, quase coração do mundo, dê não somente, como
claramente dá, a luz, mas também o movimento aos planetas que giram em torno dele; e se, conforme a
tese de Copérnico, atribuirmos principalmente à Terra a evolução diurna; quem não vê que para deter todo
o sistema bastou deter o Sol, como exatamente indicam as palavras do texto sagrado, sem alterar o restante
das recíprocas relações dos planetas, alterando somente o espaço e o tempo da iluminação diurna? (Galilei,
1988, p. 24)

Essa passagem é extremamente significativa. Em primeiro lugar, ainda que Galileu tenha aquiescido,
numa estratégia provavelmente retórica, e interpretado o texto sagrado em seu sentido literal, ele não
abre mão dos dois preceitos que devem fundamentar o conhecimento científico, indicados nessa
mesma carta: as experiências sensíveis e as demonstrações necessárias. De fato, logo no início do trecho
transcrito acima ele afirma ter “descoberto e logicamente demonstrado”. Ora, a descoberta não é
resultado de outra coisa senão da observação, a qual se encontra aliada à demonstração necessária.
Desse modo, mesmo que o terreno no qual o debate se desenrola seja precisamente o da teologia,
Galileu não abre mão de ferramentas científicas. É importante notar que a carta data de 21 de
dezembro de 1613. Em 1609 Galileu aperfeiçoa o telescópio e começa a utilizá-lo na observação dos
fenômenos celestes. Em 1610 ele descobre os satélites de Júpiter e escreve o Mensageiro celeste e, em
1612, publica a História e demonstrações sobre as manchas solares, descoberta duramente criticada pelos
teólogos uma vez que põe por terra a perfeição do céu e a distinção aristotélica entre mundo sublunar e
supralunar. Ora, é bastante provável que sejam exatamente a esses resultados que Galileu esteja fazendo
referência nesse momento final da carta a Castelli. Um segundo aspecto importante diz respeito ao
argumento apresentado pelo autor. Na verdade Galileu está sustentando a existência de dois
movimentos. O primeiro deles é central para a explicação da Escritura, o outro é decisivo para a
adequação da mesma ao sistema de Copérnico. O primeiro movimento é o do Sol, que ordena e
determina todos os outros movimentos. Por essa razão, uma vez detido o Sol, todo o restante do
sistema é paralisado; o que significa que a ordem e a disposição das esferas celestes mantêm-se
inalterada, como requer o princípio de harmonia e ordenação. O segundo é o movimento diurno da
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Terra suposto por Copérnico. Ora, se deter o Sol significa deter todas as outras esferas, então o
movimento diurno da Terra também é paralisado. O que não está explícito aqui, mas é exatamente o
que podemos concluir, é que o movimento que determina o dia e a noite não é propriamente aquele
realizado pelo Sol nem aquele supostamente e erroneamente atribuído à esfera das estrelas fixas, mas o
movimento realizado pela Terra. Tal movimento, todavia, só pode ser interrompido, preservando-se,
além disso, a ordem do universo, se o Sol deixar de realizar o seu próprio movimento. Desse modo, a
passagem de Josué está devidamente explicada. Por outro lado, a hipótese de Copérnico encontra-se
perfeitamente adequada ao texto sagrado.
Um ano e dois meses depois da redação da carta a Benedetto Castelli, em 16 de fevereiro de 1615,
Galileu redige uma carta ao Monsenhor Piero Dini. A carta endereçada a Dini não possui a mesma
natureza daquela enviada a Castelli. Enquanto a carta a Castelli é notadamente marcada pelo esforço em
demonstrar a compatibilidade entre o sistema copernicano e a Escritura, a carta a Dini contém uma
defesa de Copérnico numa perspectiva bastante política. Nesse sentido, ela nos aproxima do contexto
social, político e religioso com o qual a contenda teológica e cosmológica de Galileu está
inevitavelmente vinculada.
O contexto da carta a Dini está assentado em dois fatores. O primeiro diz respeito à carta discutida
anteriormente, da qual, segundo Galileu, fora feita uma cópia alterada. O segundo está relacionado com
o frade Dominicano Tommaso Caccini que, em 20 de dezembro de 1614, por ocasião do quarto
domingo do advento, tece algumas críticas a Galileu e seus seguidores. Diante desses fatos, a carta
endereçada a Piero Dini é uma tentativa de arregimentar, no interior da estrutura eclesiástica, senão
adeptos claramente declarados, pelo menos pessoas suficientemente confiáveis que pudessem avaliar
imparcialmente a doutrina copernicana. Reencontramos aqui alguns dos elementos defendidos por
Galileu em sua carta a Castelli: as experiências sensíveis e as demonstrações necessárias como
fundamentos da filosofia natural, e o requisito da autonomia e da imparcialidade científicas. O primeiro
aspecto comparece no seguinte trecho da carta:
Mas estas últimas agitações e os motivos que estes padres aduzem para mostrar os deméritos desta
doutrina – donde merecer ela ser supressa – me fizeram ver algo a mais escrito em semelhantes matérias.
Verdadeiramente, não só reconheço que tudo o que eu escrevi foi dito por eles, mas muito mais ainda.
Mostrando com quanta circunspecção é necessário proceder no que se refere às conclusões sobre a
Natureza que não são “de Fé”, às quais podem chegar as experiências e as demonstrações necessárias e
quão pernicioso seria afirmar como doutrina definida nas Sagradas Escrituras alguma proposição da qual
se pudesse ter alguma vez demonstração em contrário. (Galilei, 1988, p. 26-27)

Como podemos perceber, o plano ainda é teológico e cosmológico. Veja-se, nesse contexto, que
Galileu separa dois domínios distintos: fé e filosofia natural. É com base nessa distinção e, por outro
lado, procurando garantir a confiabilidade nos relatos bíblicos, que o autor chama a atenção para os
perigos oriundos do confronto entre essas duas verdades (a bíblica e aquela obtida pela filosofia
natural). Entretanto, o posicionamento de Galileu no tocante a esse assunto parece ser muito claro,
embora não totalmente explícito: atente-se para o fato de que ele afirma que o perigo surge a partir do
momento em que temos uma demonstração conflitante com aquilo que se encontra expresso na
Escritura. Desse modo, a experiência e a demonstração impõem-se nas questões naturais, aquelas que
não são de fé, como juízes inquestionáveis. Nenhuma autoridade exterior à filosofia natural pode
sobrepor-se a elas. É em virtude desse compromisso que ele solicita a avaliação de pessoas
indubitavelmente católicas e solidamente versadas em filosofia natural1.
Posto que eles procuram proibir um livro aceito tantos anos pela Santa Igreja sem o terem eles não só
jamais visto como também nem lido ou entendido. Eu não faço outra coisa senão clamar que se examine a

1 Em apoio à presente interpretação, é importante chamar a atenção para o pós-escrito que acompanha a carta a Piero Dini.
Nele Galileu faz referência aos padres jesuítas que, segundo ele, são os mais autorizados para fazer a avaliação requerida.
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sua doutrina e se ponderem suas razões por pessoas muitíssimo católicas e entendidas, que se confrontem
suas posições com as experiências sensíveis e que, em suma, não seja condenado se, primeiramente, não
for julgado falso, se é verdade que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e errada.
(Galilei, 1988, p 27)

O pedido feito por Galileu pressupõe duas condições. A primeira delas consiste na avaliação
daqueles cujo perfil religioso esteja isento de qualquer questionamento e que, por outro lado, detenham
conhecimento e entendimento necessários e suficientes acerca do problema em questão. A segunda
condição não é outra coisa senão a reafirmação da utilização de indicadores claramente científicos (no
caso, as experiências sensíveis). É a partir delas que o julgamento da verdade ou da falsidade do sistema
copernicano deve ser feito. Ao requisitar essas duas condições Galileu pretende, a meu ver, preservar a
autonomia e a imparcialidade científicas que marcam sua defesa do copernicanismo.
A exigência de tais critérios articula-se, por sua vez, com outro aspecto presente na carta a Cristina
de Lorena, Grã-Duquesa Mãe de Toscana, escrita em 1615. Tendo em vista os limites do presente
texto, não será possível apresentar aqui uma análise mais profunda do documento em questão, não
obstante sua importância para o contexto que estou discutindo. Entretanto, gostaria de chamar a
atenção para o aspecto que, nesse momento, me interessa particularmente. Reafirmando todos os
compromissos indicados nas cartas a Castelli e Dini, Galileu escreve:
Mas não pretendo com isso concluir que não se deve ter suma consideração pelas passagens das Sagradas
Escrituras. Pelo contrário, tendo chegado à certeza de algumas conclusões concernentes à Natureza,
devemos servir-nos delas como meios muito adequados para a verdadeira exposição destas Escrituras e
para a investigação dos sentidos que nelas estão necessariamente contidos, pois elas são perfeitamente
verdadeiras e concordes com as verdades demonstradas. (Galilei, 1988, p. 50)

Ora, encontramos aqui uma conseqüência que até agora o autor não havia afirmado. O jogo entre as
verdades científicas e a interpretação da Escritura muda completamente. Como podemos ver, são
precisamente as verdades demonstradas pela filosofia natural que devem orientar a interpretação dos
textos sagrados e não o contrário, ou seja, não é a interpretação dos últimos que deverá, em instância
final e definitiva, estabelecer qual deve ser a teoria a ser defendida no campo científico. Tal mudança
parece-me importantíssima, pois, nesse caso, a autonomia da filosofia natural vai além daquilo que
anteriormente pudemos verificar nas cartas endereçadas a Castelli e Dini. A certeza do conhecimento
científico, obtido por meio de experiências sensíveis e demonstrações necessárias, é tão inabalável que
conclusões desse porte servem como expediente para a exegese bíblica. Portanto, cabe afirmar que,
para Galileu, quando as proposições não são de Fide, não há outra autoridade senão os critérios
enfaticamente defendidos por ele, os quais são guias absolutamente seguros para a correta interpretação
de passagens presentes nas Sagradas Escrituras e que, em alguma medida, refiram-se à Natureza.
As cartas analisadas certamente não esgotam tudo aquilo que está presente no debate teológico e
cosmológico no qual Galileu se envolve, nem tampouco outros tantos aspectos relacionados com sua
defesa da mobilidade terrestre. Contudo, elas indicam com extrema clareza aspectos centrais da
concepção de filosofia natural do autor, demarcando dois planos distintos: aquele concernente à
metodologia científica propriamente dita e, por outro lado, o contexto social, político e religioso com o
qual a defesa do copernicanismo encontra-se vinculada. Isso nos mostra que, em alguns casos, a ciência
não pode ser compreendida sem algum entendimento do recorte social no qual ela encontra-se inserida.
Parece-me que o caso de Galileu deve, em determinadas situações, como aquela aqui discutida, ser
analisado nesses termos.
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A herança de Sacrobosco e seus comentadores: desenvolvimentos e erros na astronomia geocêntrica do século XVI
Roberto de Andrade Martins *

1

INTRODUÇÃO

2

A HERANÇA DE SACROBOSCO

As obras populares de história da ciência costumam estudar os “vencedores”, ou seja, os autores que
contribuíram mais diretamente para a criação das idéias que aceitamos hoje em dia. No caso da história
da astronomia do século XVI, é comum encontrarmos trabalhos que abordam Copérnico (pela teoria
heliocêntrica), Tycho Brahe (por suas observações e contribuições para a compreensão das estrelas
“novas” e cometas) e Kepler (pelas “leis de Kepler”). Às vezes se mencionam também os trabalhos de
Regiomontanus e outros calculadores (por suas efemérides). É muito raro que sejam mencionados
outros autores, além destes.
Seria isso representativo do que se passava no século XVI? Não, a situação era bem diferente.
Existia uma vasta produção de obras sobre astronomia geocêntrica, naquela época. Durante esse século,
depois que Copérnico propôs sua teoria heliocêntrica, a maioria dos astrônomos continuou a manter a
antiga teoria geostática do universo. Esses astrônomos escreviam e publicavam muitos livros, que eram
estudados nas universidades e por todos os interessados em navegações (por causa da importância da
astronomia na náutica) ou em astrologia (principalmente os médicos, já que a medicina era fortemente
baseada na astrologia), pelos filósofos e outros curiosos.
Este artigo analisará alguns aspectos da astronomia do século XVI, centralizando-se nas edições e
comentários do Tractatus de sphæra de Johannes de Sacrobosco. Apresentará a dinâmica da astronomia
geocêntrica da época, mostrando aquilo que os autores consideravam relevante desenvolver, aperfeiçoar
ou corrigir; e discutirá o próprio conceito de erro na literatura astronômica da época.
O Tractatus de sphæra de Johannes de Sacrobosco foi um dos textos astronômicos mais famosos de
todos os tempos. Escrito aproximadamente em 1230, era uma obra curta, não matemática, que
procurava explicar os principais fenômenos astronômicos. Apresentava uma visão geral sobre o
universo, sendo baseado principalmente em Ptolomeu e Alfragano.
Desde que foi escrito até o século XVII, o De sphæra de Sacrobosco continuava a ser a base de
muitos livros daquele período. Ele se tornou a mais popular obra de astronomia da Idade Média até a
Idade Moderna, sendo utilizado e comentado por muitos autores.
Já no século XIII apareceram comentários escritos por Michael Scot, John Pecham, Bernard de la
Treille, Campanus de Novara, Robertus Anglicus, e outros1. No século XIV foram escritos novos
comentários por Cecco d’Ascoli, Nicole Oresme, Pierre d’Ailly, Ugo de Castello, Henry of Sinrenberg,
Blasius de Parma e outros. No século XV foram produzidos novos comentários, e após a invenção da
Grupo de História e Teoria da Ciência, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Caixa Postal 6059, 13083-970
Campinas, SP, Brasil. E-mail: Rmartins@ifi.unicamp.br
1 Uma lista dos comentadores da obra de Sacrobosco é apresentada em Thorndike, 1949. Esse livro estuda particularmente os
comentários do período medieval.
*
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imprensa de tipos móveis o Tratado da esfera começou a ser publicado2, algumas vezes isoladamente,
outras vezes acompanhado pelo Theorica planetarum3 e/ou um ou mais comentários. Datam do final do
século XV os comentários de Francesco Capuano de Manfredonia, Jacques Lefèvres d’Étaples,
Wenceslaus Faber von Budweis e Pedro Ciruelo de Daroca. Por fim, no século XVI, aparecem novos
comentários importantes, como os de Gianbaptista Capuano, Erasmus Oswald Schreckenfuchs, Fra
Mauro Florentino, Francesco Giuntini e Christoph Clavius. Este último comentário, escrito pelo
famoso matemático e astrônomo jesuíta, atingiu dimensões enciclopédicas, constituindo um volume de
500 páginas.
Foram publicados, ao todo, mais de 250 edições e comentários ao Tractatus de sphæra, de 1472 até
1664 (ou 1673)4. A maioria (cerca de 200 edições, traduções e/ou comentários) foi impressa durante o
século XVI.
É estranho, à primeira vista, que um trabalho que tinha feito sucesso por ser simples e curto
acabasse por servir de base a tratados imensos, como o de Clavius. Embora baseados em um texto do
século XIII, os comentários se atualizam constantemente e passam a refletir os conhecimentos da
época, servindo, portanto, como uma boa amostra do pensamento cosmológico do período.

3

UMA TRADIÇÃO DINÂMICA

Em certo sentido, a astronomia geocêntrica estava em uma situação estacionária. Afinal, seus
princípios fundamentais já estavam bem apresentados nas obras de Ptolomeu, do século II d.C. Isso
significava que não se fazia nada de novo, na tradição geocêntrica? De modo algum. Nos século XV e
XVI deu-se grande importância à publicação dos textos astronômicos antigos, mas não apenas isso. A
publicação de novas obras (em vez de uma simples reedição das antigas) indica que os autores dos
livros geocêntricos publicados no Renascimento acreditavam que podiam dar alguma contribuição
relevante.
Qual era o objetivo dos novos comentários e adaptações do texto de Sacrobosco, no século XVI? O
que os autores adicionavam ou mudavam, se compararmos suas obras com o texto medieval original?
A comparação de muitas edições e comentários ao Tractatus de sphæra mostra que seus autores
tinham diversos tipos de objetivos. Algumas vezes pretendiam apenas esclarecer o texto de Sacrobosco,
embora este fosse bastante simples. Talvez o principal defeito do texto original fosse a ausência de
figuras, importantes para compreender muitas das idéias. Existem manuscritos medievais da obra de
Sacrobosco que contêm ilustrações, mas provavelmente o texto original do Tractatus de sphæra tivesse
apenas algumas poucas, pois apenas em três pontos Sacrobosco se referiu a diagramas. As edições e os
comentários ao Tratado da esfera logo supriram essa deficiência, facilitando muito a compreensão dos
poucos aspectos mais obscuros da obra de Sacrobosco. Muitas vezes, o objetivo dos comentários era
adicionar novas informações, atualizando o texto para torná-lo compatível com novos conhecimentos,
oriundos das descobertas geográficas realizadas em torno de 1500 (por exemplo, a existência de
habitantes na zona tropical, que era negada pela tradição antiga; e informações a respeito das estrelas
próximas ao pólo sul, que não eram visíveis da Europa)5. Alguns deles adicionavam ao De sphæra
A primeira edição, de 1472, foi feita em Ferrara, e no mesmo ano saiu outra edição em Veneza. A única obra astronômica
impressa antes disso, segundo a bibliografia de Lalande (1803), foi o poema astronômico de Claudius Manilius (no ano
anterior, 1471). Assim, o Tratado da esfera parece ter sido o segundo livro astronômico publicado – não o primeiro, como
afirma Willis (1982).
3 O Tratado da esfera não indicava o modo pelo qual eram feitos os cálculos astronômicos. Por isso, muitas vezes era publicado
conjuntamente com uma obra mais técnica, que inicialmente era o Theorica planetarum de Gerard de Cremona, e depois foi
substituído pelo Theorica de Georg Purbach.
4
Realizamos um levantamento praticamente completo, que está disponível para consulta na Internet:
<http://ghtc.ifi.unicamp.br/Sacrobosco>. A última edição cuja existência foi possível comprovar é a de 1664, embora
algumas fontes bibliográficas se refiram a uma outra de 1673, da qual não foram localizados exemplares.
5 Em Portugal e na Espanha o Tractatus de sphæra foi utilizado para o treino de pilotos. No entanto, contrariamente ao que se
2
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conteúdos que não se encontravam no texto original. Dependendo das predileções do comentador, o
texto do Tratado da esfera tornava-se um simples esquema inicial, a partir do qual podia ser criado um
tratado sobre astrologia6 (tema ao qual Sacrobosco quase não se refere) ou sobre filosofia aristotélica.
Além disso, era comum a adição de novos argumentos a favor de idéias já presentes no texto
original e alguns autores chegavam a corrigir Sacrobosco em diversos pontos. No final do século XVI já
existia um acúmulo bastante grande de críticas, mudanças e correções ao texto medieval. Francesco
Maurolico, por exemplo, chamou a atenção, no início de sua Cosmographia, para a existência de muitos
equívocos nas obras de astronomia que eram estudadas na época, seja por culpa dos autores ou dos
tradutores, indicando que – no caso de obras antigas – os próprio textos gregos necessitavam ser
corrigidos, particularmente no que se refere a números e diagramas geométricos (Maurolico, 1543, sign.
a ij, r). Note-se que isso nada tinha a ver com propostas de mudança da cosmologia geocêntrica para a
heliocêntrica – afinal, a história da astronomia não se reduz a estudos sobre esse assunto7.
Para exemplificar essas discussões internas à astronomia geocêntrica, escolhemos um texto do final
do século XVI: a Cosmographia de Francesco Barozzi.

4

BAROZZI E SUA COSMOGRAPHIA

Francesco Barozzi (1537-1604) publicou um livro intitulado Cosmographia in qvatvor libros distribvta
(1585), que se baseava no Tractatus de sphæra de Sacrobosco, porém continha várias mudanças. Na parte
inicial desta obra, Barozzi acusava a existência de 84 erros no livro de Sacrobosco, na obra de seus
seguidores e em seus comentadores.
Francesco Barozzi (cujo nome aparece como Barocius, nas publicações em latim) era natural de
Creta, mas sua carreira acadêmica se desenvolveu na Itália (Boyer, 1970). Sua família era rica e ele
parece não ter precisado se preocupar com necessidades financeiras. Estudou em Pádua, tornando-se
rapidamente reconhecido por seu trabalho de tradução de textos matemáticos do grego para o latim
(por exemplo, o comentário de Proclos sobre o primeiro livro dos Elementos de Euclides, publicado em
1560, quando o tradutor tinha 23 anos).
No ano de 1559, quando tinha 22 anos de idade, Barozzi deu aulas sobre o texto de Tractatus de
sphæra em Pádua, como ele próprio informou em sua Cosmographia (Barozzi, 1598, parte 1, p. 21) e nessa
oportunidade teria corrigido, durante suas lições, alguns erros de Sacrobosco. Aparentemente essa
atitude era comum na época, pois ele se referiu a Pietro Catena (1501-1576), professor de matemática
de Pádua, que também teria corrigido erros de Sacrobosco na sua Sphærula, uma paráfrase que escreveu
sobre o De sphæra. Foi, portanto, em um ambiente questionador que Barozzi escreveu sua crítica a
Sacrobosco, publicada pela primeira vez em 1585 e que teve uma segunda edição em 15988.
Barozzi assinalou com cruzes os erros que ele próprio notou, e sem cruzes os erros observados por
outros autores, conforme informou em uma nota marginal (Barozzi, 1598, parte 1, p. 19). Como
veremos, certos “erros” indicados por ele se referiam apenas à forma de exposição, e não às próprias
idéias contidas na obra. Outros eram mais significativos.
poderia esperar, não foi apenas nesse contexto que os comentários do século XVI incorporaram resultados novos – isso
também ocorreu nos comentários produzidos nas universidades (Martins, 2004).
6 A edição de Sacrobosco de 1499, por exemplo, contém um comentário de Cecco d’Ascoli que é essencialmente um manual
astrológico. Em um exemplar existente na Biblioteca da Universidade de Sevilha essa parte da obra foi riscada e cortada
com tesoura, em muitos pontos, pois a astrologia judiciária era considerada contrária à religião cristã.
7 Muitas obras sobre história da astronomia enfatizam tão fortemente as teorias antigas sobre a estrutura do sistema solar que
dão a impressão de que a astronomia antiga se reduzisse a isso. Havia, no entanto, muitos outros tópicos importantes, que
são abordados no Tractatus de sphæra, como a questão da duração dos dias e das noites, o surgimento e ocaso das
constelações, etc.
8 A Cosmographia foi traduzida para o italiano e publicada após a morte de Barozzi, em 1607 (Ghisalberti, 1960-2001, vol. 6, p.
498).
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Figura 1. (a) Barozzi, com idade de 22 anos. Retrato publicado em 1560 na sua tradução do comentário de
Proclos sobre os Elementos de Euclides. (b) Folha de rosto da primeira edição da Cosmographia de Barozzi (1585).

Fica claro que Barozzi não estava criticando a astronomia antiga, e sim as deturpações ocorridas nos
séculos mais recentes. Referiu-se à astronomia de Ptolomeu como “perfeita”, chamando também o
Almagesto de “obra divina” (Barozzi, 1598, parte 1, p. 10). Barozzi lamentou que as dificuldades das
demonstrações matemáticas dos autores gregos tenham levado a más traduções latinas, levando a
obstáculos ainda maiores para sua compreensão, especialmente por parte dos estudantes. Referiu-se
especialmente aos resumos e compêndios, afirmando que todos sofriam de grandes imperfeições (ibid.,
pp. 10-11). E, embora admitindo que o tratado de Sacrobosco era o melhor desses livros utilizados nas
universidades, afirmou que não só ele continha erros, mas que seus comentadores haviam adicionado
muitos outros: “Nele estão contidos mais de 80 erros gravíssimos” (ibid., p. 11). Considerava que havia
alguns comentários preferíveis, como o de Christoph Clavius – com o qual Barozzi manteve um bom
intercâmbio científico.
Em 1583 e 1587 Barozzi foi denunciado e julgado pela Inquisição, sendo considerado suspeito de
heresia e condenado por se associar a duas feiticeiras e realizar práticas mágicas. Foi também acusado
de iniciar várias pessoas (inclusive seus filhos) em práticas herméticas e pitagóricas (Gorman, 1998, pp.
57-58). Foi no entanto apenas multado e advertido de que poderia ser preso ao arbítrio da Inquisição,
sem sofrer conseqüências mais graves.

5

OS ERROS DE SACROBOSCO

A Cosmographia de Barozzi tem duas partes, com numerações separadas. A primeira delas contém
apenas as críticas a Sacrobosco e seus comentadores. A segunda apresenta uma versão ampliada (e,
supostamente, sem erros) do Tractatus de sphæra.
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5.1

Definição de esfera

Segundo Barozzi, o primeiro erro de Sacrobosco, que classificou como “gravíssimo”, aparece na
definição do objeto sobre o qual trata a obra.
Pois querendo definir Esfera, sobre a qual deve tratar, ele a define por duas definições, que denomina
erroneamente de descrições, uma de Euclides, a outra de Theodosios, mantendo-se neutro em relação a
elas. Ambas são verdadeiramente definições da Esfera Geométrica, portanto imaginária, ou seja, abstraída
pelo pensamento de toda matéria sensível. (Barozzi, 1598, parte 1, p. 13)

No início do Tractatus, Sacrobosco apresentou realmente duas definições diferentes de “esfera” (as
de Euclides e de Theodosius) e não escolheu nenhuma delas.
A esfera é assim descrita por Euclides. Esfera é a passagem da circunferência de meio círculo, cujo
diâmetro é fixo, conduzida circularmente até voltar ao seu lugar. Ou seja, esfera é o sólido redondo
descrito pelo arco de semicírculo que gira. A esfera segundo Teodósio é assim descrita. Esfera é um sólido
que é contido por uma superfície em cujo meio há um ponto tal que todas as linhas conduzidas até a sua
circunferência são iguais. E esse ponto é chamado centro da esfera. A linha reta que passa pelo centro da
esfera e cujas extremidades tocam a circunferência de cada uma das partes é chamada de eixo da esfera.
Esses dois pontos pelos quais o eixo termina são chamados de pólos do mundo. (Sacrobosco, [1478] 2006,
fols. 1r-1v)

Barozzi criticou essa forma de tratar a esfera, pois seria necessário apresentar uma única definição e
não duas diferentes, sem mostrar se eram concordantes ou não. Além disso, indicou que Sacrobosco as
chamou de “descrições” e não de “definições” – outro erro do autor. A crítica é justa, mas poderíamos
considerar que não se trata de um erro “gravíssimo” e sim uma mera falha da forma de expor as idéias.
Mencionou ainda que as definições apresentadas se referiam apenas à esfera matemática abstrata,
que não é o assunto do livro. Sacrobosco não trata, no seu Tractatus de sphæra, da esfera geométrica, que
Euclides e Theodosios definem, mas sim da esfera do mundo natural, que é o céu (Barozzi, 1598, parte
1, p. 14). Essas definições são, portanto, inadequadas como introdução da obra, que trata sobre a esfera
do universo. Novamente, a crítica é correta, mas não consideraríamos esse ponto tão importante assim,
hoje em dia.
Ao comentar sobre esse primeiro erro, Barozzi mostrou seu vasto conhecimento relativo aos
comentários ao De sphæra, referindo a grande número deles. Mencionou os de Giambaptista Capuano,
Mauro Florentino, Francesco Giuntini, Erasmus Oswald Schreckenfuchs, “Ariele Bicardo”
(pseudônimo de Hartmann Beyer), Christoph Clavius, Prosdocimo de Beldomando, Bartolomeo
Vespuci, Cecco d’Ascoli, Jacob Faber Stapulensis e Michael Scot, indicando a opinião de cada um deles
sobre o que é a “esfera” do título do livro de Sacrobosco (Barozzi, 1598, parte 1, pp. 14-15).
O segundo erro de Sacrobosco apontado por Barozzi é que a definição de esfera geométrica
apresentada está errada, tendo havido uma deturpação daquilo que Euclides afirmou (Barozzi, 1598,
parte 1, p. 19). Pois a esfera, sendo um corpo sólido não pode ser descrita pela rotação de uma
semicircunferência (que é uma linha) e sim de um semicírculo (que é uma superfície). A rotação de uma
semicircunferência gera a superfície da esfera (ibid., p. 19). Além disso, ao apresentar a definição de
Theodosios, Sacrobosco utilizou a palavra “circunferência” para se referir à superfície da esfera, o que
também é um erro (ibid., p. 20).
Barozzi não foi o primeiro a notar esse problema. Jacob Faber, por exemplo, chamou a atenção para
esse ponto (sem, no entanto, criticar Sacrobosco), apresentando a distinção clara entre a superfície da
esfera e a esfera propriamente dita (um corpo sólido). Assim, embora reproduza a definição
apresentada por Sacrobosco, enfatizou que deve-se entender a esfera como o sólido contido na
superfície gerada pela rotação da semicircunferência (Faber, 1499, fol. [66r]).
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Na sua Sphæra emendata9, Élie Vinet (1509-1587) também chamou a atenção para o problema da
definição de Euclides. “Se uma linha que desliza para o lado descreve uma superfície, então a
circunferência do semicírculo descreve apenas a superfície do globo, e não o globo sólido” (Vinet, in
Sacrobosco, 1561, fol. 9v). Segundo Vinet, Sacrobosco teria se baseado em intérpretes de Euclides que
corromperam o texto.
Este primeiro exemplo, em que Barozzi criticou a definição de esfera apresentada por Sacrobosco,
mostra o extremo rigor que esse autor utilizou na sua Cosmographia. Indica, também, que muitas vezes
Barozzi se baseou em críticas publicadas anteriormente. Veremos a seguir outros exemplos de erros que
apontou, de diferentes tipos.

5.2

Não seguir uma ordem lógica de exposição

Ao apontar o quarto erro de Sacrobosco, Barozzi afirmou que ele usava termos não definidos no
livro, ou que só são definidos depois, para explicar conceitos que aparecem antes.
O quarto erro é que não deveria no primeiro capítulo ou livro de sua Sphæra ensinar a divisão [da esfera]
segundo o acidente, nem ser obrigado a falar sobre o horizonte reto, que todos os estudantes ignoram,
antes de haver explicado isso no segundo capítulo de seu livro. É um erro enorme ensinar o desconhecido
pelo mais desconhecido [ignotum per ignotius], especialmente no caso de trabalhos elementares como esse,
que são compostos principalmente tendo em vista sua utilidade para aqueles cujos lábios tenros quase nem
chegaram ao limiar do conhecimento. (Barozzi, 1598, p. 21)

Além do exemplo que apresentou na citação acima (de “horizonte reto”), Barozzi apontou outros
termos que aparecem muito antes de serem explicados: equinocial, zodíaco, antártico, ártico, grau,
minuto, etc. (Barozzi, 1598, parte 1, p. 22). Torna-se assim impossível entender o texto, a menos que a
pessoa já conhecesse os círculos da esfera que são apresentados posteriormente.
Trata-se, nesse caso, de um erro na forma de composição ou apresentação da obra de Sacrobosco, e
não de um erro conceitual.

5.3

Usar argumentos inconclusivos

O erro 8 indicado por Barozzi (1598, parte 1, p. 30) é que, para tentar mostrar que o céu é esférico,
Sacrobosco utilizou um argumento de Alfraganus (nome latino de Al-Farghani) que é inválido.
O argumento de Al-Farghani a respeito da forma esférica do céu foi assim apresentado por
Sacrobosco:
Além disso, como disse Alfraganus, se o céu fosse plano, alguma parte do céu estaria mais próxima de nós
do que outras, a saber, aquela que estivesse sobre nossa cabeça; portanto a estrela que estivesse aí estaria
mais próxima de nós do que a que estivesse nascendo ou se pondo; mas as que estão mais próximas de nós
parecem ser maiores. Assim, o Sol que está no meio do céu deveria ser visto maior do que quando está
nascendo ou se pondo; [...] (Sacrobosco, [1478] 2006, fols. 4r-4v)

É interessante assinalar que o argumento de Al-Farghani, que está realmente errado, é uma versão
equivocada de um argumento apresentado por Ptolomeu no seu Almagesto. Ptolomeu utiliza o
argumento de que os astros nos parecem sempre do mesmo tamanho para argumentar que as estrelas
possuem movimento circular; Al-Farghani procura defender que a forma do céu é esférica. O
argumento de Ptolomeu é correto; o de Al-Farghani é inválido. De fato, se as estrelas se movem
circularmente em torno da Terra, suas distâncias até nós serão constantes e seus tamanhos aparentes
9

A edição comentada do Tractatus de sphæra por Vinet foi uma das mais utilizadas a partir da segunda metade do século XVI (a
primeira edição é de 1551), tendo sido reeditada 28 vezes (até 1620) na França, na Itália e na Holanda. Contém comentários
curtos, mas relevantes. Esta obra foi a principal responsável pela divulgação da fama do matemático português Pedro
Nunes (1502-1578) em toda a Europa. Élie Vinet, que esteve em Portugal e o conheceu, inseriu nesta edição do De sphæra
vários comentários de Nunes, bem como a tradução para o latim de seu estudo sobre os climas.
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também (se deixarmos de lado o efeito da refração). Assim, o argumento estabelece que cada estrela deve
ter uma distância constante; mas não estabelece que as diversas estrelas devam estar todas à mesma
distância da Terra. De fato, elas poderiam estar a distâncias variadas (por exemplo, se estivessem presas
à superfície de um cubo), mas se o conjunto de estrelas girar em torno da Terra, suas distâncias
permanecerão constantes e seus tamanhos aparentes também.
Christoph Clavius percebera o erro de Al-Farghani, e comentou que o argumento nada provava, já
que se admitia que as estrelas não se movem por si, mas são movidas junto com o céu em que estão
(Clavius, 1585, p. 106). Porém, o argumento poderia ser modificado para defender a idéia de que o céu
não é plano, já que nesse caso algumas estrelas estariam próximas da Terra (e nos pareceriam maiores) e
outras estariam muito distantes (e nos pareceriam muito menores).
Antes de Clavius, Vinet já havia indicado esse equívoco do argumento de Alfraganus. De fato, seja
qual for a forma do céu, qualquer ponto dele permanece sempre à mesma distância do centro, quando o
céu gira. Portanto, não haveria diferença entre as distâncias quando a estrela está sobre a cabeça do
observador e no horizonte. Vinet informou que esse comentário havia sido feito por Pedro Nunes
(Vinet, in Sacrobosco, 1561, fol. 14v).
Barozzi deu o devido crédito aos comentadores anteriores e informou que Clavius, Giuntini, Vinet e
Nunes haviam observado esse erro (Barozzi, 1598, parte 1, p. 30).
Este erro apontado por Barozzi, assim como alguns outros, são de fato relevantes. Há várias outras
correções substanciais indicadas por ele, indicando falhas de argumentação do Tractatus de sphæra. O erro
9, que vem logo depois, aponta que o argumento utilizado por Sacrobosco para mostrar que a Terra é
esférica prova apenas que ela é encurvada, mas não permite determinar sua forma geométrica (Barozzi,
1598, parte 1, p. 30). De fato, os argumentos empregados por Sacrobosco eram puramente qualitativos.
Quando uma pessoa se desloca para o sul ou para o norte, muda a altura do pólo em relação ao
horizonte, o que mostra que a superfície da Terra é curva. Para mostrar que essa curvatura é uniforme,
seria necessário apontar que a mudança de altura do pólo é proporcional à distância percorrida em um
meridiano, o que Sacrobosco não faz.
Também podemos considerar como correta a crítica de Barozzi referente ao erro de número 12. O
argumento de Sacrobosco para provar que a Terra não pode se mover só mostrava que ela está no
centro do universo, mas não prova que ela não gira (Barozzi, 1598, parte 1, p. 31).

5.4

Inconsistências ou contradições

Barozzi indicou vários outros tipos de erros, que não podemos explorar detalhadamente neste
artigo, por limitações de espaço. Indicou, por exemplo, que Sacrobosco utilizou o nome “firmamento”
com dois significados distintos e contraditórios (erro 22, Barozzi, 1598, parte 1, p. 36). Também notou
que Sacrobosco definiu as zonas celestes, depois passou a usar a palavra indistintamente para se referir ao
céu ou à Terra, afirmando que a zona tórrida é inabitável (erro 27, ibid., p. 38). Há também erros de
cálculo no Tractatus de sphæra. Na descrição da largura das faixas dos “climas” terrestres, por exemplo,
Sacrosco indicou que um dos climas começava na latitude de 38º e terminava na latitude de 50º ½, e
que a largura desse clima era de 12º ¾. Porém, 50º 1/2 – 12º 3/4 não é igual a 38º... (erro 77, ibid., p.
61).

6

ERROS DO PRÓPRIO BAROZZI

Muitos dos equívocos descritos por Barozzi já haviam sido notados antes por Christoph Clavius e
Élie Vinet, por exemplo. No entanto, Barozzi não apontou todos os erros importantes, e ele próprio
(assim como Clavius e Vinet) cometeu erros novos, como veremos mais adiante.
Comparando-se o livro de Barozzi a outras obras do mesmo período, podemos perceber que os
pensadores daquele tempo tinham uma imensa dificuldade ao tratar de temas astronômicos. Sem
cairmos em uma análise anacrônica, é possível identificar muitos equívocos astronômicos de diversos
379

tipos nos textos do século XVI – erros que um bom astrônomo daquela época, que estivesse
perfeitamente familiarizado com a astronomia de Ptolomeu e de seus seguidores, poderia identificar
facilmente10.

6.1

As distâncias dos planetas

Um primeiro exemplo: os comentadores de Sacrobosco haviam adicionado vários argumentos
totalmente errôneos sobre as distâncias dos planetas até a Terra, para tentar mostrar que sua ordem (a
partir da Terra, indo no sentido da esfera das estrelas) seria: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e
Saturno. A Cosmographia apresenta diversas opiniões sobre a ordem dos astros (Barozzi, 1598, parte 2,
pp. 8-9). Depois, fornece vários argumentos em defesa da ordem dos planetas.
Seguindo a opinião de outros autores (incluindo Clavius), Barozzi afirmou que essa seqüência dos
planetas era claramente determinada por medições de sombras de um gnomon produzidas pelos
diversos astros (Barozzi, 1598, parte 2, p. 10). O suposto método de determinação das distâncias era
ilustrado por meio de diagramas geométricos e seria equivalente, em princípio, a uma determinação de
paralaxe. No entanto, naquela época, era impossível determinar a paralaxe dos diversos planetas – só se
havia medido diretamente a paralaxe da Lua. Além disso, era impraticável, mesmo no caso da Lua,
determinar sua paralaxe usando um gnomon.
Outro método para determinar as distâncias relativas dos astros, apontada por autores do século
XVI, seria por observações de eclipses e ocultações: se um astro é capaz de eclipsar ou ocultar um
outro, é porque está mais próximo de nós do que o outro. Clavius assim apresentou esse argumento:
A ordem dos céus confirmada pelos eclipses.
A ordem dos céus também é determinada pelos astrônomos a partir dos eclipses ou ocultações dos
planetas e das estrelas. Pois realmente não pode haver dúvida de que aquele que nos oculta um outro deve
ser inferior a ele. Portanto, como a Lua, quando entra em conjunção com outros planetas, intercepta-os
para nós e impede a visão, é necessário que lhe concedamos o lugar mais baixo. (Clavius, 1585, p. 67)

O princípio está correto. Os eclipses do Sol mostravam que este astro está mais afastado do que a
Lua, já que esta o oculta; e também já haviam sido observadas, desde a Antigüidade, ocultações de
Marte pela Lua, o que também estabelecia uma ordem entre esses dois astros. Porém, para os outros
planetas, não havia qualquer tipo de evidência observacional. Não haviam sido observados eclipses ou
ocultações dos outros planetas, portanto sua ordem relativa de distâncias à Terra não podia ser
estabelecida por esse método. Apesar disso, havia autores do século XVI que diziam que a ordem de
todos os planetas havia sido estabelecida por tal procedimento.
Barozzi não caiu neste erro, mas também não o criticou.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

7

Erros como esse apareciam não apenas nos textos mais rudimentares, mas também em trabalho de
algumas das melhores autoridades da época, como Christoph Clavius (1537–1612), no seu tratado
monumental In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarivs (primeira edição em 1570). Como podemos
interpretar tais erros?
Faltava aos professores de matemática e de astronomia do século XVI – que constituíam a maioria
dos autores daqueles textos – uma compreensão mais profunda de sua ciência. Muitas das falhas que se
encontram nos textos do século XVI podem ser explicadas por um conhecimento puramente teórico e
por uma carência de prática da observação astronômica.
O próprio Sacrobosco mostrava uma falta de experiência técnica, quando descrevia o processo de
medida da circunferência da Terra, por exemplo. Segundo ele, para fazer tal medida um observador
10

Um bom exemplo é a obra de Santayana y Spinosa, que analisamos em outro trabalho (Martins, 2007).
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deveria medir a altura do pólo usando um astrolábio, depois ir caminhando para o norte até que essa
altura mudasse de um grau; determinando então a distância correspondente a esse grau e multiplicando
por 360, obteria a circunferência da Terra.
O circuito total da terra, segundo a autoridade dos filósofos Ambrósio, Teodósio, Macróbio e Eratóstenes,
é definido como contendo 252.000 estádios. Isso corresponde a atribuir 700 estádios para cada uma das
360 partes do zodíaco. Tome-se um astrolábio em uma noite clara estrelada e olhando o pólo por ambos
os furos do mediclinium, seja anotado o número de graus em que está o mediclinium. Então que o medidor do
cosmo caminhe diretamente do sul para o norte até que em outra noite clara, olhando como antes, o pólo
esteja um grau mais alto no mediclinium. Depois disso, seja medido o espaço de seu itinerário; e se
encontrarão 700 estádios. Então, dando o mesmo número de estádios para cada um dos 360 graus, é
determinado o âmbito do orbe terrestre. (Sacrobosco, [1478] 2006, fol. 6v-7r)

Ora, essa descrição, repetida sem críticas até o século XVI, inclusive pelo próprio Barozzi (1598,
parte 2, pp. 39-40), é um procedimento impraticável, por causa da dificuldade em determinar uma
mudança de altura do pólo de exatamente um grau. Qualquer pessoa que tivesse uma experiência
mínima de medidas de ângulos com um astrolábio poderia perceber esse problema, pois as medidas
feitas com esse instrumento tinham uma imprecisão de aproximadamente meio grau11. Além disso,
seguindo literalmente a descrição de Sacrobosco, para fazer tal medida a pessoa precisaria caminhar
cerca de 110 km, de noite, seguindo um meridiano – algo impossível de fazer em uma única noite,
evidentemente.
De certa forma, a certeza teórica e a falta de familiaridade com os estudos empíricos levavam os
autores a fazerem afirmações categóricas a respeito de observações inexistentes ou impossíveis. Isso, é
claro, não estava relacionado com a teoria específica defendida por eles e sim com os hábitos de
pensamento do período. O mesmo tipo de problema metodológico pode ser encontrado também nas
obras de Galileo, por exemplo.
Assim, o estudo desses equívocos revela uma faceta típica do pensamento científico daquela época.
AGRADECIMENTOS

O autor agradece o apoio recebido do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) que
possibilitou o desenvolvimento desta pesquisa.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAROZZI, Francesco. Cosmographia in quatuor libros distibuta, summo ordine, miraq. facilitate, ac
brevitate ad magnam Ptolemæi Mathematicam Constructionem, ad universamque astrologiam
instituens. Venetiis: Gratiosus Perchacinus excudebat, 1598.
BOYER, Marjorie Nice. Barocius, Franciscus, also known as Francesco Barozzi. Vol. 1, p. 468, in:
GILLIESPIE, Charles Coulston (ed.). Dictionary of scientific biography. 16 vols. New York: Charles
Scribner’s Sons, 1970.
CLAVIUS, Christoph. Christophori Clavii Bambergensis ex Societate Iesu, in Sphæram Ioannis de Sacro Bosco
commentarius. Nunc tertio ab ipso auctore recognitus, & plerisque in locis locupletatus. Romæ: ex
officina Dominici Basæ, 1585.
FABER, Jacob. Iacobi Fabri Stapulen[si] commentarii in astronomicum Ioanis de Sacrobosco ad splendidum uirum
11

Os astrolábios náuticos, empregados na determinação da latitude pelos navegadores portugueses, eram instrumentos de
aproximadamente 10-20 cm de diâmetro. Ficavam em posição vertical pelo seu próprio peso, sendo suspensos por uma
argola. Uma variação angular de meio grau corresponde a um deslocamento de seu centro de massa de 0,5 a 0,9 mm – um
desvio que pode ocorrer facilmente, segurando-se o astrolábio na mão. Além disso, o próprio ajuste da posição do ponteiro
do astrolábio tinha certa imprecisão.

381

Carolum Boram thesaurarium regium. Fols. [63]v-[82]r, in: Sphera mundi cũ tribus commentis nuper editis vz.
[Venetiis]: [per Simonem Papiensem dictum Biuilaquam], [1499].
GHISALBERTI, Alberto M. (ed.). Dizionario biografico degli Italiani. Roma: Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1960-2001. 57 vols.
GIUNTINI, Francesco. La sfera del mondo di M. Francesco Giuntini, dottore theologo: col texto di M.
Giouanni Sacrobosco. Lione: appresso Simforiano Beraud, 1582.
GORMAN, Michael John. The scientific counter-revolution: mathematics, natural philosophy and experimentalism in
Jesuit culture, 1580 – c.1670. Tese de doutoramento. [s.l.]: European University Institute, 1998.12
LALANDE, Jérôme de. Bibliographie astronomique. Paris: Imprimérie de la République, 1803.
MARTINS, Roberto de Andrade. La herencia de Sacrobosco en España: intercambio entre estudios
universitarios y la práctica de navegación durante el siglo XVI. Pp. 371-379, in: GARCÍA, Pío;
MOREY, Patricia (eds.). Epistemología e historia de la ciencia. Selección de trabajos de las XIV Jornadas.
Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2004.
–––––. El comentario de Santayana y Spinosa (1568) al Tratado de la esfera de Sacrobosco. Pp. 331-338,
in: SALVATICO, Luis; GARCÍA, Pío (eds.). Epistemología e historia de la ciencia. Selección de trabajos de
las XVII Jornadas. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2007.
MAUROLICO, Francesco. Cosmographia Francisci Maurolyci Messanensis Siculi, in tres dialogos distincta.
Venetiis: apud haeredes Lucae Antonij Iuntae Forentini, 1543.
SACROBOSCO, Johannes de. Tractatus de sphæra / Tratado da esfera [1478]. Editado e traduzido por
Roberto de Andrade Martins. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2006. Edição
eletrônica. Home page on-line. Disponível em: <http://ghtc.ifi.unicamp.br/download/Sacrobosco1478-trad.pdf>.
–––––. Sphæra Ioannis de Sacro Bosco emendata. Eliæ Vineti Santonis scholia in eadem Sphæram, ab ipso
authore restituta. Adiunximus huic libro compendium in Sphæram per Pierium Valerianum
Bellunensem: et Petri Nonii Salaciensis demõstrationem eorum, quæ in extremo capite de climatibus
Sacroboscius scribit de inæquali climatum latitudine: eadem Vineto interprete. Lutetiæ [Paris]: apud
Gulielmum Cauellat, 1561.
THORNDIKE, Lynn. The Sphere of Sacrobosco and its commentators. Chicago: University of Chicago Press,
1949.
WILLIS, J. Sphaera mundi: the first printed text on astronomy. Speculations in Science and Technology 5:
477-499, 1982.

12

Disponível na Internet: < http://www.stanford.edu/~mgorman/thesis/>, acessado em 12/10/2005.

382

Probabilidades condicionales y colapso en las mediciones cuánticas
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1

INTRODUCCIÓN

Las estructuras matemáticas de la teoría cuántica se conectan con los datos experimentales mediante
el concepto de medición. Para casi todos los físicos, lo que se ha dado en llamar teoría de la medición se
sintetiza en un conjunto de reglas, que se encuentran en la mayoría de los textos de física:
• Solo se pueden medir valores de observables, que se representan en la teoría con operadores
autoadjuntos.
• El resultado de una medición individual de un observable Q es un evento aleatorio.

•
•

Los valores posibles de ser obtenidos pertenecen al espectro del operador que representa a Q .

Cuando un valor q es un autovalor no degenerado de Q con autovector | q〉 , la probabilidad de
encontrarlo es | 〈 q | φ 〉 | 2 , donde | φ 〉 es la función de onda del sistema antes de comenzar su
medición.
• Una medición se denomina ideal si al medir un observable Q y obtener el valor q, las posteriores
repeticiones de la medición vuelven a dar el resultado q. Para este tipo de mediciones se cumple la
regla de reducción o postulado de proyección, que establece que la función de onda del sistema después de la
medición con resultado q es el autovector | q〉 .
Muchos experimentos confirman la validez de esta regla, pero la misma plantea dificultades en la
coherencia interna de la teoría. Una medición debe poder considerarse como la interacción entre dos
sistemas cuánticos: el sistema microscópico que es medido y el aparato de medición. Parece necesario
entonces que esta interacción sea descripta por la ecuación de Schrödinger, y no por un postulado
adicional como el de proyección
El decaimiento radioactivo, que produce trazas en una cámara de niebla, muestra la utilidad de
incorporar los instrumentos a la descripción cuántica del proceso de medición. Consideremos una
partícula α cuyo estado se representa con una función de onda esféricamente simétrica mientras está
en el interior del núcleo, pero que deja una traza recta en la cámara de niebla cuando es emitida. No hay
modo de implementar el postulado de proyección para representar la transición de una función de onda
esféricamente simétrica a otra localizada sobre una recta (Ballentine, 1990). Ya en el año 1929, N. Mott
planteó que esta dificultad es consecuencia de considerar solamente la descripción cuántica de la
partícula α , mientras que el gas de la cámara de niebla se considera como un medio externo al solo
efecto de “observar” la partícula. Con la teoría cuántica es posible describir al sistema compuesto,
formado por la partícula α y los átomos del gas, y calcular la probabilidad de excitación o ionización de
estos últimos. Se obtiene que esta probabilidad es prácticamente cero, a menos que los átomos
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excitados estén alineados sobre alguna recta que pase por el núcleo que decae (Mott, 1929). Alrededor
de estos átomos excitados o ionizados se condesa el gas, y así se produce la traza de niebla que puede
observarse a simple vista o en una foto.
En este tratamiento, la teoría cuántica no se usa para determinar propiedades de la partícula α
afuera del núcleo, sino para predecir la probabilidad de encontrar átomos ionizados en el gas. En otras
palabras, se ha elegido describir los registros del instrumento (trazas en el gas), y no la partícula α .
La teoría cuántica fue usada por von Neumann para describir el proceso de medición (von
Neumann, 1955). La medición ideal de un observable Q es una interacción entre el sistema S y el
instrumento A . Con la ecuación de Schrödinger se obtiene una transformación unitaria en el espacio
de Hilbert H = H S ⊗ H A que verifica
| φ 〉 | a0 〉 →

∑ 〈q | φ 〉 | q〉 |a 〉,

(1)

q

q

donde | q〉 es un autovector del operador Q̂ con autovalor q , | a0 〉 es el estado inicial del instrumento
A, | φ 〉 es el estado del sistema S antes de la medición, y | aq 〉 es el estado del instrumento
correlacionado con el estado | q〉 del sistema. Los estados del instrumento son autovectores de un
observable A ( Aˆ | a 〉 = a | a 〉 , Aˆ : H → H ).
A

A

La interacción establece una correlación entre los valores del observable A que registra el aparato
de medición y los valores del observable Q del sistema medido. Como se ve en la ecuación (1), el
estado final del sistema compuesto S + A resulta en general una combinación lineal de estados con
diferentes valores del registro del aparato.
Para quienes interpretan que este vector de estado representa un instrumento de medición que
registra valores simultáneos diferentes, no resulta claro como relacionar este resultado con el valor
definido y único del registro que es percibido como resultado de una medición. Esta dificultad es
generalmente denominada problema de la medición. El colapso de la función de onda, como postulado, o
bien obtenido modificando con términos no lineales la ecuación de Schrödinger, aparece entonces
nuevamente como un candidato para resolver este problema.
Para que la matemática de la teoría cuántica se pueda relacionar con los resultados de los
experimentos, es inevitable hacer una interpretación, es decir poner en correspondencia algunos de los
objetos matemáticos con los eventos que se observan en un experimento. En este trabajo
consideraremos al estado del sistema como una distribución de probabilidad, y su correspondiente
vector de estado como la herramienta matemática para calcular esas probabilidades usando la regla de
Born (Peres, 1993; Ballentine, 1998; de Muynck, 2002; Peres, 1984)
La presencia de un estado como el del miembro derecho de la ecuación (1), donde aparece una
combinación lineal de estados con distintos valores del registro macroscópico aq , no es un problema
en esta interpretación. Es precisamente este estado el que permite calcular las probabilidades para los
distintos valores registrados. La mecánica cuántica predice la probabilidad de obtener los distintos
resultados de un experimento, y la experimentación confirma que la repetición de una medición en
idénticas condiciones no produce siempre el mismo resultado.
Subsisten sin embargo otros problemas:
(i) El estado del sistema compuesto S+A después de la medición podría tener una evolución posterior
que destruyera la correlación entre los valores del observable Q de s y los registros del aparato A. La
medición podría entonces deshacerse, y el registro del aparato no sería concluyente
(ii) Un estado puro que es combinación lineal de estados macroscópicamente distinguibles podría
evolucionar de modo tal que se produzca una interferencia destructiva entre estos estados, lo que no es
usual en el mundo macroscópico
q
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q

q

La solución para estos dos problemas se ha descubierto recientemente, y tiene precisamente que ver
con el carácter macroscópico de los aparatos de medición. En la ecuación (1) se ha representado el
estado del aparato como | a〉 , donde a indica el valor del registro de la medición. En realidad, un estado
del instrumento dependerá del valor de a (por ejemplo la posición que ocupa una aguja indicadora), y
también de un enorme numero de variables microscópicas. Este enorme número de variables
microscópicas hace que la medición sea un proceso irreversible, y así se da solución al problema (i).
Además, la interacción entre las variables microscópicas del aparato y su variable indicadora
macroscópica, hace que en un tiempo extremadamente corto, un estado puro que es combinación lineal
de estados con valores distintos de a se convierta en una mezcla estadística de estos estados, donde no
habrá posibilidades de interferencia. Este fenómeno se conoce con el nombre de decoherencia, y es la
solución al problema (ii).
Es entonces la decoherencia la que permite que observables macroscópicos tales como los registros
del aparato de medición admitan una descripción clásica aproximada, además de la descripción dada
por la teoría cuántica, y que ambas descripciones sean compatibles (Peres, 1993; Peres, 2000; Omnès,
1999).
En este trabajo, no trataremos de describir el proceso de medición modificando la ecuación de
Scrödinger para producir el colapso del vector de estado, o incorporando el colapso en un postulado
adicional de la teoría, para que de esta manera quede justificada la obtención de un resultado definido
en cada medición individual. Por el contrario, motivados por la posibilidad de dar descripciones
cuánticas y clásicas compatibles de los registros en el aparato (Hay & Peres, 1998; Peres, 2000; Omnès,
1999), vamos a aceptar como un hecho que cada medición individual produce un registro bien definido
en el aparato, y vamos a describir con la teoría cuántica al proceso de medición, para deducir cual es el
vector que representa al sistema después de la medición.

2

LA LÓGICA DE LAS MEDICIONES SUCESIVAS SOBRE EL MISMO SISTEMA.

Vamos a considerar un sistema microscópico S que interactúa primero con un aparato de medición
A1 y después con otro aparato A2 . Todo el proceso será descripto con la teoría cuántica, y por lo tanto el
estado del sistema compuesto S + A1 + A2 se representará con un vector del espacio de Hilbert
H = H S ⊗ H1 ⊗ H 2 .

Designaremos con Â1 y Â2 a operadores en H 1 y H 2 , respectivamente, que representan a los
observables cuyos valores son los posibles registros en los aparatos A1 y A2 .
La descripción cuántica del proceso de mediciones consecutivas debiera permitir calcular las
probabilidades de propiedades tales como “el registro del aparato A2 es a2 y el del aparato A1 es a1 ”,
“el registro del aparato A2 es a2 ó el del aparato A1 es a1 ”, “el registro del aparato A2 es a2 si el del
aparato A1 es a1 ”.

Estas propiedades involucran a autovectores de los operadores Â1 y Â2 . Estos operadores actúan
en espacios de Hilbert diferentes, y con ellos pueden construirse los siguientes operadores en el espacio
H = H S ⊗ H1 ⊗ H 2 :
Aˆ H = Iˆ ⊗ Aˆ ⊗ Iˆ ,
1

S

1

2

Aˆ 2H = IˆS ⊗ Iˆ1 ⊗ Aˆ 2 ,
donde IˆS , Iˆ1 y Iˆ2 son los operadores identidad en H S , H 1 y H 2 .
Los operadores Aˆ1H y Aˆ 2H describen en el espacio de Hilbert H a los observables cuyos valores son

385

los posibles registros de ambos aparatos. Es muy sencillo demostrar que los operadores Aˆ1H y Aˆ 2H
conmutan entre si.
Destaquemos aquí que lo que estamos diciendo es que los operadores que conmutan son los que
corresponden a los registros analógicos o digitales de ambos aparatos. Si los aparatos han sido
diseñados para medir dos observables del sistema microscópico S , esto no implica que los
correspondientes operadores en H S conmuten entre sí. Estamos analizando los registros en los
aparatos de dos mediciones sucesivas, y no los valores simultáneos de dos observables del sistema.
La propiedad “el registro del aparato A2 es a2 y el del aparato A1 es a1 ” se corresponde en la
teoría cuántica con el siguiente proyector en el espacio H
ˆ
Π
≡ | a1 , a2 , s〉〈 a1 , a2 , s | ,
a1a2

∑
s

donde | a1 , a2 , s 〉 es un autovector simultáneo de los operadores Aˆ1H y Aˆ 2H con autovalores a1 y a2 . El
símbolo s designa en forma abreviada a valores de observables del subsistema S junto con los de una
enorme cantidad de observables microscópicos de ambos aparatos cuyas propiedades no son de interés
para este análisis.
ˆ
generan los subespacios H a1a2 del espacio de Hilbert H , y representan las
Los proyectores Π
a1a2
propiedades atómicas del reticulado de todas las posibles propiedades que involucran los registros de
ambos aparatos.
Los elementos de este reticulado de propiedades se obtienen por disyunción de propiedades
atómicas. Recordemos que en la teoría cuántica, la disyunción de dos propiedades se representa por la
suma directa de los correspondientes subespacios y la conjunción es representada por la intersección,
mientras que la negación de una propiedad es representada por el complemento ortogonal (Mittelstaedt,
1978; Cohen, 1989).
Como los subespacios que representan a propiedades atómicas diferentes son ortogonales entre sí,
el reticulado de propiedades que se obtiene es distributivo, y por lo tanto constituye un contexto del que
se puede hablar con el lenguaje de la lógica clásica.
Para este contexto de propiedades, las probabilidades que se calculan con la regla de Born verifican:
i) Pr( p ) ≥ 0 para toda propiedad p del contexto,
ii) Pr( p ∨ q ) = Pr( p) + Pr(q ) para todo par de propiedades tales que p ∧ q = 0 ,
iii) Pr(Ω) = 1 , donde Ω es la propiedad universal.
Las propiedades de la forma “el registro del aparato A2 es a2 y el del aparato A1 es a1 ” forman un
conjunto de eventos exclusivos y excluyentes, que genera un reticulado distributivo de propiedades,
para el que la regla de Born permite obtener las probabilidades, que son encontradas aproximadamente
en forma de frecuencias en el laboratorio (Ballentine, 1986).
La regla de Born no da una prescripción para asignar una probabilidad para “el registro del aparato
A2 es a2 si el del aparato A1 es a1 ”. Ensayamos para esa probabilidad la expresión:
Pr( a2 ∧ a1 )
(2)
Pr( a2 | a1 ) ≡
Pr( a1 )
Para cada valor fijo a1 del registro en la primera medición, la expresión anterior es una probabilidad
bien definida en la variable a2 (verifica las propiedades (i), (ii) y (iii) mencionadas más arriba). Esto es
una consecuencia de que el reticulado de propiedades de ambos aparatos es distributivo. La expresión
(2) es entonces un firme candidato a representar la probabilidad condicional y en lo que sigue la
adoptaremos como definición.
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3

MEDICIONES IDEALES Y COLAPSO

La medición ideal de un observable Q1 del sistema S es una interacción entre el sistema S y el
instrumento A1 , representada por una transformación unitaria en el espacio de Hilbert H = H S ⊗ H 1
que verifica
| φ 〉 | a0(1) 〉 → 〈 q1 | φ 〉 | q1 〉 |aq1 〉,

∑
q1

donde | φ 〉 es el estado del sistema microcópico S antes de la medición, | a0(1) 〉 es el estado inicial del

instrumento A1 , | q1 〉 es un autovector del operador Q̂1 con autovalor q1 , y | aq1 〉 es el estado del

instrumento correlacionado por la medición con el estado | q1 〉 del sistema S . Los estados del
instrumento son autovectores de un observable A1 ( Aˆ1 | aq1 〉 = aq1 | aq1 〉 , Aˆ1 : H 1 → H 1 ). Por simplicidad
no se ha incluido explícitamente el enorme número de variables microscópicas que, junto con la
variable de registro a , definen el estado del aparato de medición, pero debe recordarse que es este
enorme número de variables internas el responsable del efecto de decoherencia que hace posible una
descripción clásica de los posibles registros aq del aparato (Omnès, 1999; Peres, 2000).
Consideremos también otra medición ideal, la de un observable Q2 , por medio de un aparato A2 ,
esta vez representada por una transformación unitaria en el espacio de Hilbert H S ⊗ H 2 , que verifica:
| φ 〉 | a0( 2 ) 〉 →

∑ 〈q
q2

2

| φ 〉 | q2 〉 |aq2 〉,

donde | a0( 2 ) 〉 es el estado inicial del instrumento A2 , | q2 〉 es un autovector del operador Q̂2 con
autovalor q2 , y | aq2 〉 es el estado del instrumento que se correlaciona con el estado | q2 〉 del sistema.
Los estados del instrumento son autovectores de un observable macroscópico Â ( Aˆ | a 〉 = a | a 〉 ,
2

2

q2

q2

q2

Aˆ 2 : H 2 → H 2 ).
La medición ideal consecutiva de los observables Q1 y Q2 está representada por transformaciones
unitarias consecutivas en el espacio de Hilbert del sistema compuesto por S y los aparatos A1 y A2
( H = H S ⊗ H1 ⊗ H 2 )

| Ψinicial 〉 =| φ 〉 | a0(1) 〉 | a0( 2 ) 〉 →
→

∑∑ 〈q | φ 〉〈q
q2

q1

1

2

∑ 〈q | φ 〉 | q 〉 | a
q1

1

1

q1

〉 |a0( 2 ) 〉

| q1 〉 | q2 〉 | aq1 〉 | aq2 〉 =| Ψ final 〉

(3)

Las propiedades de la lógica clásica tienen la estructura de un reticulado ortocomplementado y
distributivo. Para las que involucran los registros de ambos instrumentos de medición se obtiene una
lógica clásica, como ya vimos en la sección anterior. Serán entonces válidas las expresiones usuales de la
teoría de probabilidades, en particular las que corresponden a probabilidades condicionales.
La probabilidad de que el segundo instrumento de medición registre aq2 , condicional a haber

obtenido un registro de valor aq1 con el primer aparato, está dada por
Pr(aq2 ∧ aq1 ) 〈 Ψ final | ( IˆS ⊗ | aq1 〉〈 aq1 | ⊗ | aq2 〉〈 aq2 |) | Ψfinal 〉
Pr(aq2 | aq1 ) =
=
,
Pr(aq1 )
〈Ψ final | ( IˆS ⊗ | aq1 〉〈 aq1 | ⊗ Iˆ2 ) | Ψ final 〉

(4)

donde hemos usado la regla de Born para calcular las probabilidades Pr(aq2 ∧ aq1 ) y Pr(aq1 ) . Teniendo
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en cuenta la expresión para el estado final obtenida en la ecuación (3), es fácil demostrar que la
probabilidad condicional de la ecuación (4) se puede escribir en una forma muy simple:
Pr(aq2 | aq1 ) = 〈q1 | q2 〉〈 q2 | q1 〉.
ˆ ≡| q 〉〈 q | , que corresponde a la propiedad
Además, si consideramos el operador de proyección Π
q2

2

2

de que el observable Q2 del sistema microscópico S tenga el valor q2 , y definimos el operador
estadístico ρˆ q1 ≡| q1 〉〈 q1 | del sistema S , la probabilidad condicional se puede reescribir en la forma
ˆ ].
Pr( a | a ) = Tr[ ρˆ Π
(5)

En esta última expresión, el primer término refiere a la probabilidad de ciertos valores en los
registros de los instrumentos microscópicos A1 y A2 , mientras que el segundo término quedó escrito
en función de vectores y operadores del espacio de Hilbert H S del sistema microscópico S .
Si se realizara una secuencia diferente de dos mediciones consecutivas sobre el sistema, con el
mismo primer instrumento A1 para medir el observable Q1 , pero cambiando el segundo instrumento
por otro adecuado para la medición ideal de un observable Q2′ , los mismos argumentos que llevaron a
demostrar la ecuación (5), permitirán obtener la siguiente expresión para la probabilidad de que el
segundo aparato indique aq′2 condicional a que el primer aparato indique aq1
ˆ ′ ],
Pr( a′ | a ) = Tr[ ρˆ Π
(6)
q2

q1

q1

q2

q2

q1

q1

q2

ˆ ′ ≡| q′ 〉〈 q′ | es el proyector que corresponde a la propiedad de que el observable Q′ del
donde Π
q2
2
2
2
sistema miscroscópico S tenga el valor q′2 .

La ecuación (5) da la probabilidad de obtener el resultado q2 de la medición del observable Q2 ,
mientras que la ecuación (6) da la probabilidad de obtener el valor q′2 para el observable Q2′ . Es por eso
ˆ y Π
ˆ en los segundos miembros de estas ecuaciones. En ambos
la presencia de los proyectores Π
q2

q′2

casos se trata de probabilidades condicionadas a haber obtenido previamente el resultado q1 al medir el
observable Q1 . El estado del sistema microscópico S , antes de la primera medición, se representa con
el vector | φ 〉 del espacio de Hilbert H S . Las ecuaciones (5) y (6) demuestran que, después de la
primera medición con resultado q1 , y antes de la interacción con el segundo aparato, el estado del
sistema microscópico S está representado por el operador estadístico ρˆ q1 , o lo que es lo mismo por el
vector de estado | q1 〉 del espacio H S .
Este resultado también se hubiera obtenido usando el postulado del colapso, pero nosotros lo
hemos obtenido usando i) la ecuación de Schrödinger para la evolución unitaria del sistema compuesto
por S y los aparatos, ii) la probabilidad condicional definida por la ecuación (3) como un cociente de
probabilidades que se calculan con la regla de Born.
La transformación | φ 〉 →| q1 〉 del vector de estado del sistema S como consecuencia de la

medición con el aparato A1 , tiene propiedades que la hacen muy diferente de las transformaciones
generadas por la ecuación de Schrödinger:
i) no es una transformación unitaria (diferentes vectores | φ 〉 y | φ ' 〉 podrían transformarse en el
mismo vector | q1 〉 )
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ii) la transformación | φ 〉 →| q1 〉 no representa la evolución de un único conjunto estadístico de
sistemas S ( | q1 〉 representa el estado de un subconjunto del conjunto estadístico que evoluciona
unitariamente a partir del estado | φ 〉 ).
Para el caso de una medición ideal, esta transformación coincide con la que se obtiene usando el
postulado del colapso, pero en nuestra deducción la medición fue considerada como un proceso de
interacción sistema-aparato, que se describe con la teoría cuántica. La transformación no unitaria
| φ 〉 →| q1 〉 fue deducida a partir de la evolución unitaria, generada por la ecuación de Schrödinger.
Para una medición no ideal, no es posible deducir el colapso del vector de estado. Consideremos por
ejemplo un proceso no ideal de medición en que la interacción entre sistema microscópico y aparato
verifica:
| φ 〉 | a0 〉 → 〈 q | φ 〉 | ν q 〉 |aq 〉,

∑

donde |ν q 〉 ≠| q〉 . Argumentos similares a los que desarrollamos anteriormente permiten deducir que
q

cuando el instrumento registra aq el vector que representa al estado del sistema experimenta la
transformación | φ 〉 →| ν q 〉 , y no la transformación que se obtendría de usar el postulado del colapso.

4

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El colapso del vector de estado suele presentarse como un proceso físico que sucede efectivamente
en el sistema que es objeto de la medición. Este colapso es considerado como un postulado necesario
para que la teoría sea compatible con el registro único y bien definido del aparato en cada medición
individual.
En este trabajo nosotros hemos usado el argumento inverso: hemos asumido el hecho de que cada
medición individual produce un registro bien definido en el instrumento de medición para deducir, a
partir de la ecuación de Schrödinger y de una definición de probabilidad condicional, cual es el vector
que representa al estado del sistema después de la medición. El vector de estado así obtenido coincide
con el que se obtendría usando el postulado del colapso, solamente para el caso de una medición ideal. El
método utilizado permite también obtener el estado del sistema para cualquier tipo de medición que
pueda ser modelizada con la ecuación de Schrödinger.
Es claro que el éxito de nuestro método necesita que aceptemos como un hecho que en cada
medición individual se produce un registro único y bien definido (hemos necesitado, por ejemplo,
calcular la probabilidad de un registro a2 en la segunda medición, condicional a un registro a1 en la
primera). La interpretación que hemos hecho de nuestros cálculos presupone que estos registros
efectivamente existen. Los recientes resultados teóricos y experimentales sobre el fenómeno de la
decoherencia parecen indicar que para ciertos observables macroscópicos, o colectivos, como es el caso
de los registros analógicos o digitales de un instrumento de medición, las descripciones clásica y
cuántica no resultan incompatibles
Si esto fuese así, la teoría cuántica sería capaz de dar cuenta, aunque sea en forma aproximada, del
mundo macroscópico que tan exitosamente somos capaces de manejar con la lógica y la mecánica
clásicas. Sin duda es necesario para mejorar este trabajo hacer una caracterización más precisa de la
relación entre la descripción clásica y la descripción cuántica, lo que será el tema de un próximo trabajo.
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Consideraciones acerca del argumento del no milagro
Rodolfo Gaeta *
INTRODUCCIÓN

1

El propósito de este breve ensayo es realizar un análisis crítico de algunos aspectos de la discusión
entablada en torno a lo que se ha denominado “el argumento del no milagro”, un razonamiento que ha
sido esgrimido por varios autores para fundar una interpretación realista de la ciencia. En particular,
luego de señalar sucintamente algunos antecedentes de las cuestión, consideraré la defensa de la versión
de dicho argumento formulada por Statis Psillos y procuraré mostrar que no constituye un avance
capaz de beneficiar la posición realista. A mi juicio, las objecionesas que expresa Psillos con respecto al
modo como otros filósofos realistas han utilizado el argumento del no milagro no logran ser
compensadas por su propia propuesta de justificar el realismo sobre la base de establecer la necesidad
de utilizar razonamientos ampliativos acordes con la abducción. Estimo que hay en toda la
argumentación de Psillos un continuo desplazamiento hacia cuestiones secundarias de las que no se
infiere una mayor plausibilidad del argumento del no milagro. Su convicción de que dicho argumento es
defendible parece ser, en todo caso, una presuposición para cuya justificación no alcanza a brindar
mejores razones. Creo que tanto sus reflexiones acerca de la conveniencia de extender la presunta
utilización de inferencias a la mejor explicación en el curso de las prácticas científicas e introducirla en la
discusión sobre el realismo, así como la valoración positiva que hace Psillos de la conveniencia de
encarar el examen individual, casuístico, de las teorías científicas —en lugar de discutir la aplicación de
las tesis realistas de una manera general— suponen una inclinación preexistente a favor de la
legitimidad de tales tipos de inferencia. Se trata de una predisposición que los antirrealistas no
comparten y no logro advertir cómo la argumentación de Psillos podría inclinarlos a cambiar de
opinión. En este punto subscribo, en consecuencia, la posición de los antrrealistas, esto es, rechazo la
tesis de que el éxito empírico de las teorías científicas constituya un elemento de juicio valedero para
sostener que tales teorías son verdaderas —o, al menos, aproximadamente verdaderas–- y que las
entidades inobsevables postuladas por ella existen.

2

EL PAPEL DEL ARGUMENTO DEL NO MILAGRO EN EL DEBATE ENTRE
REALISTAS Y ANTIRREALISTAS

El argumento del no milagro es una de las razones más poderosas esgrimidas en favor del realismo
científico. Existen varias versiones de este modo de inferencia, pero la idea que todas tratan de expresar
es la creencia de que si se rechazaran las tesis del realismo científico, el éxito de las teorías científicas
constituiría una situación altamente improbable, una especie de fenómeno inexplicable, semejante a los
milagros. Magnus y Callender, por ejemplo, presentan el razonamiento de esta manera:

(1) La teoría h es muy probablemente exitosa.
(2) Si h fuera verdadera, muy probablemente h sería exitosa.
(3) Si h fuera falsa, no sería muy probablemente exitosa.
*
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(4) Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que h sea verdadera.

Los defensores del argumento piensan que la verdad (o la verdad aproximada) de una teoría
científica es la mejor explicación de su éxito, si no la única. Y como, por otra parte, parece reinar la
convicción de que las actuales teorías científicas han resultado, en general, exitosas, se concluye que el
estado presente de la ciencia indica que las teorías vigentes son verdaderas o aproximadamente
verdaderas; y ello debería conducir al abandono del antirrealismo.
El debate entre realistas y antirrealistas científicos no presenta características precisas porque las
posiciones que están en juego admiten diversas alternativas y variados matices, de manera que un
mismo autor puede ser calificado como realista en un aspecto y como antirrealista en otro, conforme a
cuáles de las tesis específicas esté dispuesto a sostener. Así, por ejemplo, van Fraassen se alínea entre los
antirrealistas, por cuanto sostiene que el objetivo de la ciencia consiste en procurar la adecuación
empírica y no la verdad de las teorías, mientras reconoce, como los realistas y en contraste con otros
antirrealistas (los instrumentalistas, por ejemplo), que las teorías científicas comportan valores de
verdad. Pero, por encima de estas complicaciones, el argumento del no milagro parece favorecer
ampliamente la posición realista porque, si se lo acepta y al mismo tiempo se reconoce que las teorías de
la ciencia actual han resultado en su gran mayoría exitosas, resultaría difícil rehusarse a reconocer que
son por lo menos aproximadamente verdaderas y que las entidades postuladas por ellas existen. Si ése
fuera el caso, podría decirse que la aproximación a la verdad constituye un objetivo asequible para los
científicos y resistirse a admitirlo, como lo hace van Fraassen, carecería de justificación.
Si bien es probable que el argumento del no milagro haya operado desde siempre —aunque
generalmente de manera inconsciente— en la mente de quienes han adoptado una actitud realista, su
formulación explícita y su difusión se remontan a unas tres décadas atrás, pues se le atribuye a Putnam
(1975). Ha transcurrido, pues, tiempo suficiente como para que surtiera pleno efecto en la comunidad
de los filósofos de la ciencia. Sin embargo, no ha logrado convertir a los antirrealistas. Esta situación se
debe, seguramente, a que el realismo también debe hacer frente a serios desafíos.
Uno de ellos es la tesis de la subdeterminación de las teorías científicas con respecto a la evidencia
empírica que las apoyan. Como lo ha subrayado especialmente Quine, es perfectamente posible que dos
o más teorías lógicamente incompatibles entre sí puedan compartir las mismas consecuencias
observacionales. Otro serio cuestionamiento del realismo científico está representado por la
metainducción pesimista formulada por Laudan, esto es, la idea de que, si nuestras actuales
concepciones científicas son efectivamente verdaderas, todas las teorías a las que han reemplazado
resultaron ser falsas aun cuando en su momento se las considerara exitosas;. de modo que una simple
inferencia inductiva nos conduciría a creer que las teorías actuales habrán de sufrir el mismo destino.
Laudan no se limita sólo a rechazar la premisa (3) del razonamiento de Magnus y Callender reproducido
más arriba, sino que se anima a calcular, inclusive, que por cada teoría que cumple las condiciones de
haber sido altamente exitosa y de la que se continúa creyendo que sus términos refieren genuinamente,
se podrían hallar otras seis teorías que también han sido exitosas y sin embargo, de acuerdo con las
convicciones actuales, se ha llegado a la conclusión de que sus términos carecen en realidad de
referencia. Estas circunstancias hacen sospechar que el argumento del no milagro no es tan
contundente como lo parece a primera vista.
Por su parte, Colin Howson descalifica la utilización indiscriminada del argumento del no milagro
porque sostiene que tal como se lo emplea habitualmente incurre en el error denominado base rate fallacy.
Se suele ilustrar la comisión de esta falacia con algún ejemplo del siguiente tipo. Supongamos que para
cierta enfermedad E se cuenta con un método de prueba tal que arroja resultado positivo en el 100 %
de los pacientes que sufren la enfermedad y sólo produce un 5 % de falsos positivos (personas que, a
pesar de la indicación positiva de la prueba a la que fueron sometidos, no padecen realmente la
enfermedad). Frente a esta situación, si aplicáramos esa prueba a un individuo a y el resultado fuera
positivo, estaríamos inclinados a pensar que existe un 95% de probabilidades de que a sufre de la
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enfermedad E. Sin embargo, este razonamiento es falacioso, de acuerdo con las normas de la
metodología estadística, porque la probabilidad de que a padezca de la enfermedad depende
crucialmente de un dato que no se ha considerado, a saber, la incidencia de E en la población total, es
decir, la probabilidad de que un integrante cualquiera de la población llegue a contraer dicha
enfermedad. Si la incidencia de E en la población es muy baja, si, por caso, solamente una persona de
cada mil padeciera la enfermedad, la probabilidad de que a sufra de ese mal se reduce a alrededor del
2%, aun cuando la prueba aplicada haya resultado positiva. De acuerdo con Howson, en el caso del
argumento del no milagro se comete la misma falacia, en la medida en que no se conoce en qué
proporción las teorías científicas propuestas son verdaderas. La solución sugerida por este autor para
evitarla consiste en adoptar un enfoque bayesiano y procurar la fijación de un valor para la probabilidad
a priori de que una teoría sea verdadera.
Se han brindado también otras respuestas acerca de la naturaleza del argumento del no milagro. Los
ya mencionados Magnus y Callender, por ejemplo, sugieren la alternativa de entenderlo no como una
inferencia estrictamente estadística sino más bien como un razonamiento que incrementa ligeramente la
verosimilitud de que las hipótesis exitosas sean verdaderas. Pero, de todos modos, no lo juzgan como
un recurso adecuado. Se manifiestan disconformes con la posibilidad de defender un realismo general y
favorecen la estrategia de evaluar individualmente las teorías científicas a fin de establecer para cada
caso particular en qué medida está justificado concluir que se trata de una teoría verdadera.
Alan Musgrave ensayó una manera diferente de convalidar el argumento del no milagro. Como los
únicos razonamientos cuya legitimidad está dispuesto a reconocer son los que poseen forma deductiva,
Musgrave propuso interpretar el argumento del no milagro como una inferencia a la mejor explicación,
pero reformándolo previamente de tal manera que se acomode al esquema propio de un razonamiento
deductivo. A juicio de Musgrave, la inferencia a la mejor explicación es en realidad un entimema y
puede ser completado de manera tal que adquiera una estructura estrictamente deductiva. Para ello
apela al recurso de introducir una premisa que no figuraba explícitamente en el razonamiento pero que
se da por supuesta cada vez que se hace uso de un argumento a la mejor explicación. Tal premisa se
identifica con el principio epistémico que afirma la razonabilidad de aceptar como una proposición
verdadera la mejor explicación de un hecho. De acuerdo con estas ideas de Musgrave podríamos
expresar brevemente la defensa del realismo científico de la siguiente manera:
(1) Si una hipótesis H es la mejor explicación para un hecho e, entonces es razonable aceptar H como
verdadera.
(2) La tesis realista constituye la mejor explicación del el éxito de la ciencia
(3) Por lo tanto, es razonable aceptar el realismo

3

LAS RESERVAS DE PSILLOS ACERCA DEL AL ARGUMENTO DEL NO MILAGRO

A pesar de que Stathis Psillos es uno de los destacados partidarios del realismo científico que le
otorgan un importante papel al argumento del no milagro en la fundamentación de su postura, rechaza
los intentos de defenderlo a los que nos hemos venido refiriendo. Así, con respecto al intento de
Musgrave para convertir el argumento del no milagro en un razonamiento deductivo, Psillos señala que
la perspectiva deductivista es equivocada. La pretensión de establecer normativamente que todo
argumento legítimo debe reducirse a un esquema deductivo carece, en opinión de Psillos, de un
fundamento convincente. Sostiene Psillos, en primer lugar, que en todo proceso cognoscitivo resulta
natural emplear ciertos recursos capaces de extender nuestro conocimiento más allá de la información
que brindan las premisas: se hace necesario utilizar inferencias ampliativas, esto es, razonamientos no
deductivos, y es allí donde entran en juego las inferencias abductivas A su juicio, las inferencias a la
mejor explicación, ya que de ellas se trata, poseen una naturaleza sui generis, pues no se identifican con
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alguna clase de razonamientos inductivos y tampoco pueden incluirse dentro del conjunto de los
razonamientos deductivos.
Pero la objeción más fuerte que Psillos recoge en contra de la propuesta de Musgrave está dirigida a
la falta de justificación de la decisión de incluir la premisa que le había permitido a este último convertir
el argumento a la mejor explicación en un razonamiento deductivo, es decir, la afirmación de que si una
hipótesis H es la mejor explicación para un hecho e, entonces es razonable aceptar H como verdadera.
Psillos tiene en mente la impresión que sin duda compartirían muchas personas frente a la propuesta de
Musgrave: convierte el argumento a la mejor explicación en un razonamiento deductivo pero al precio
de introducir una premisa cuya admisión equivale precisamente a aceptar que las inferencias a la mejor
explicación son legítimos instrumentos del conocimiento. Empero, la maniobra lógica operada por
Musgrave desplaza el problema sin lograr resolverlo. Quien no hubiera estado dispuesto a suscribir las
formulaciones estándar del argumento a la mejor explicación seguramente rechazaría la mencionada
premisa, por cuanto su introducción da por supuesto precisamente lo que se pretende probar. Como
sugiere Psillos, después de todo, cualquier argumento inválido puede convertirse en un razonamiento
deductivo si se permite introducir en el primero premisas adicionales que conduzcan a la conclusión
deseada. El punto crucial reside, pues, en la justificación de tal premisa complementaria. La cuestión no
se resuelve, entonces, con el recurso de construir un razonamiento deductivo, sino con el hallazgo de la
justificación de la premisa que se propone agregar.
Por otra parte, como ya hemos anticipado, Psillos rechaza la alternativa de considerar que el
argumento a la mejor explicación podría tener fuerza si se lo mira como un razonamiento inductivo.
Puesto que una teoría científica puede ser falsa aun cuando constituya la mejor explicación conocida
para la evidencia empírica disponible y en vista de que, de hecho, hubo muchas teorías que se
encontraban es esa situación, es natural que la cuestión tienda a entenderse en términos estadísticos.
Pero ya hemos visto que esta estrategia enfrenta sus propios inconvenientes. Como hacía notar Laudan,
el número de teorías que gozaron de la preferencia de los científicos y que más tarde debieron ser
abandonadas es considerable. Recordemos también que, de acuerdo con Howson, tratar de justificar el
realismo científico por medio del argumento del no milagro implica cometer la base rate fallacy. Howson
propuso eludir la falacia apelando a un enfoque bayesiano, esto es, por medio del establecimiento a
priori del valor de la probabilidad de que la teoría científica examinada sea verdadera. Pero Psillos
rechaza también este tipo de estrategias. En realidad, descalifica el recurso de fundar cualquier
argumentación general en favor del realismo científico cuando dependa de cuestiones referidas a la
contabilización de las teorías. Considera Psillos que todas las discusiones en torno a las comparación
entre el número de teorías exitosas y el de las que son verdaderas se ven afectadas porque no existen
criterios suficientemente precisos para individualizar cada una de las teorías científicas existentes hasta
un momento dado y establecer con exactitud cuántas son; señala, por otra parte, que no disponemos
tampoco de un criterio indiscutible de éxito ni podemos determinar directamente cuáles teorías son
verdaderas y cuáles falsas. En esas condiciones, cualquier intento serio de fundar el realismo sobre bases
numéricas se muestra claramente debilitado.

4

LA REIVINDICACIÓN DEL ARGUMENTO DEL NO MILAGRO

En la medida en que las observaciones de Psillos acerca de determinadas maneras de defender el
argumento del no milagro resultan correctas –y por mi parte creo que lo son– el principal bastión de los
realistas amenaza derrumbarse. Al actuar de esa manera, al negarse a suscribir la defensa del argumento
a la mejor explicación ensayada por Musgrave o la propuesta formulada por Howson para evitar que el
razonamiento incurra en la base rate fallacy, Psillos está reconociendo, sin duda, que la tesis de que las
teorías capaces de brindar las mejores explicaciones son probablemente verdaderas es mucho menos
contundente que lo imaginado por los realistas en un principio.
Psillos recurre entonces a otra estrategia para restaurar la plausibilidad de la interpretación realista
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de la ciencia. Propone, en primer término, encarar la cuestión del abandono de las teorías científicas y
su reemplazo por otras nuevas a partir de la convicción de que el cambio teórico no es tan radical y
discontinuo como suponen los antirrealistas. Esta es una inteligente maniobra pues, en caso de
aceptarse la hipótesis de Psillos, es decir, si se admitiera que a lo largo de la historia de la ciencia ha
primado la continuidad de las teorías antes que las rupturas completas, se habría encontrado un modo
de relativizar la fuerza de la inducción pesimista. Pero, no obstante su importancia, no nos ocuparemos
de este tópico en el presente trabajo, salvo una breve observación que formularé en la sección siguiente.
Lo que nos urge considerar en este momento es la reinterpretación y el uso que hace Psillos del
argumento del no milagro. Sostiene que aun cuando dicho argumento no se ajusta ni a los esquemas
deductivos ni a los inductivos, constituye de todos modos un recurso aceptable en tanto representa una
aplicación de la inferencia a la mejor explicación. Según Psillos, ni la lógica deductiva ni la inductiva
resultan adecuadas para dar cuenta de los razonamientos ampliativos que se usan de hecho tanto en la
investigación científica como en las actividades humanas corrientes. La constatación de que en el curso
de las investigaciones científicas se utilizan con éxito razonamientos ampliativos diferentes tanto de la
deducción como de la inducción, a saber, las inferencias a la mejor explicación, nos obliga a reconocer
—en su opinión— la legitimidad de emplear este mismo tipo de inferencia para aceptar el argumento
del no milagro, más allá de las dificultades que él mismo había señalado al respecto. El autor subraya
que el argumento a la mejor explicación puede ser sumamente valioso cuando se lo utiliza para
examinar los méritos de una teoría científica en particular, en cuyo caso, una vez que se ha establecido
que la teoría en cuestión es la que mejor explica la evidencia empírica disponible, está justificado
introducir una inferencia a la mejor explicación para concluir que tal teoría es verdadera.
Ello significa que aun cuando Psillos, como hemos mencionado oportunamente, no está dispuesto
a basarse en cuestiones estadísticas, sigue creyendo que la utilización de inferencias abductivas produce
bastante frecuentemente teorías verdaderas y que se trata, en realidad, del único método que permite el
avance efectivo de la ciencia. El argumento del no milagro, entonces, vendría a ser una extensión del
mismo procedimiento que suelen emplear los científicos, una ampliación que se proyecta desde el plano
científico al metacientífico.
Resulta bastante claro, sin embargo, que la afirmación de que las inferencias a la mejor explicación
constituyen una práctica común de los científicos no dice demasiado acerca de su legitimidad. La
respuesta que Psillos brinda a esta inquietud consiste en sostener que la tesis de la confiabilidad de los
razonamientos abductivos no es una verdad a priori sino una afirmación de carácter empírico.
Podríamos resumir la posición de Psillos, entonces, en los siguientes términos: el examen de la práctica
científica muestra que cuando los investigadores evalúan los méritos de una teoría científica en
particular se apoyan en razonamientos abductivos y este modo de proceder resulta, en cierto número de
casos, provechoso; de manera análoga, cuando los filósofos realistas concluyen que la mejor explicación
del éxito de las teorías científicas es aceptar que tales teorías son verdaderas, están suficientemente
justificados.

5

UNA RÉPLICA A LA ARGUMENTACIÓN DE PSILLOS

Procedamos ahora e evaluar las tesis de Psillos. En primer término, deseo hacer notar que el rechazo
del razonamiento deductivo proporcionado por Musgrave para abogar por el realismo científico forma
parte de la estrategia de Psillos para establecer el carácter sui generis de la inferencia a la mejor
explicación. Desde una perspectiva estrictamente lógica, no cabe duda de que la reconstrucción ofrecida
por Musgrave constituye un razonamiento impecable. Desde el punto de vista argumentativo, en
cambio, presenta el inconveniente de que contiene una premisa indigerible para los antirrealistas. Por mi
parte, me arriesgo a sospechar que la incomodidad de Psillos con respecto a la propuesta de Musgrave
responde al reconocimiento inconsciente de que esa formulación pone demasiado a la vista una crucial
debilidad del argumento del no milagro. Un peligro que Musgrave está dispuesto a correr pero que
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Psillos prefiere sortear: el riesgo de que los realistas deban enfrentar a sus adversarios desprovistos de
todo camuflaje. El comentario de Psillos, a saber, que cualquier argumento inválido puede
transformarse en un inobjetable razonamiento deductivo si se le agregan las premisas adecuadas, es una
observación trivialmente verdadera. Su objetivo es descalificar el papel de la deducción en los procesos
de conocimiento en favor de la valoración de las inferencias a la mejor explicación, las que Psillos
necesita para defender el realismo, desviando así la atención de los críticos hacia otros aspectos de la
cuestión que le parecen menos vulnerables.
Pero esta maniobra de distracción produce un efecto muy limitado. Cualquiera sea el caso, tanto
Psillos como Musgrave se encuentran finalmente con la responsabilidad de convencer a sus rivales de
que si una hipótesis H es la mejor explicación para un hecho e, entonces es razonable aceptar H como
verdadera., con independencia de que esta tesis oficie o no como premisa de un razonamiento
deductivo. Y, si mi análisis es correcto, Psillos está lejos de haber cumplido su propósito.
En lo que respecta a sus ideas de acerca de la existencia de la continuidad de las teorías científicas
por debajo de las transformaciones que exhibe la historia de la ciencia, ya he adelantado que no me
detendría a analizarla en esta oportunidad; pero antes de presentar otras objeciones a la defensa que
Psillos emprende del argumento del no milagro permítaseme decir que la creencia de que existe una
continuidad entre las teorías científicas que se van sucediendo unas a otras no parece fortalecer el
argumento a la mejor explicación en sí mismo. Más bien hace pensar que se ha producido un
desplazamiento del problema, pues se aparta de la evaluación de los méritos intrínsecos del argumento
del no milagro y, en el mejor de los casos, sólo podría servir para mitigar los devastadores alcances de la
metainducción pesimista.
Pasemos entonces a examinar directamente las restantes ideas de Psillos sobre el argumento del no
milagro. En primer lugar, la sugerencia de que debe estudiarse la aplicación de tal argumento a cada
teoría tomada individualmente podría contribuir, por cierto, a la resolución de dificultades tan espinosas
como la estricta identificación de cada teoría y la determinación de cuántas han resultado exitosas, pero
no refuerza significativamente la justificación del argumento del no milagro. Todo lo contrario: si ni
siquiera se puede garantizar el buen desempeño de tal argumento en un sentido general sino, en todo
caso, sólo a propósito de determinadas teorías científicas, no se ve por qué los antirrealistas deban
conceder que ese argumento valga precisamente en el caso de su enfrentamiento con los realistas
científicos. El propio Psillos relativiza el alcance de la inferencia a la mejor explicación, pues considera
que su fuerza varía al aplicarla a una u otra teoría individual. Y si esto es así, con más razón puede
ponerse en duda la pretensión de utilizar un razonamiento de ese tipo dentro de un dominio tan
especialmente controvertido como lo es el debate entre realistas y antirrealistas científicos.
Por otra parte, la creencia de Psillos acerca del status cognitivo de la tesis de la confiabilidad de los
razonamientos abductivos me parece sumamente discutible. Psillos afirma, como ya se ha señalado, que
no se trata de una verdad a priori sino de una proposición de carácter empírico. Nos encontramos
entonces con una situación un tanto curiosa. Conforme a la tradición filosófica, las cuestiones referidas
a la legitimidad de los modos de razonar, ya sea en el caso de la deducción o de otras posibles
alternativas tales como la inducción, se suponen encuadradas dentro de un análisis a priori. Pero, de
acuerdo con el planteo de Psillos, no resulta ser ése el caso de las inferencias a la mejor explicación.
Ahora bien, creo que ningún antirrealista se negaría a tomar en cuenta cualquier prueba empírica
relevante para dirimir un problema cognoscitivo, aun cuando se tratara de una cuestión estrictamente
filosófica –-si se admitiese que esta última situación pudiera presentarse– en vista de que los
antirrealistas suelen mantenerse muy apegados al empirismo. El problema radica en que no parece
haber ninguna prueba empírica concebible capaz de confirmar la legitimidad de los argumentos a la
mejor explicación, al menos ninguna que no contradiga ciertos principios clásicos del antirrealismo,
como su convicción de la imposibilidad de establecer de modo indubitable la verdad de una teoría
científica. En efecto, ¿cómo podríamos juzgar si las virtudes explicativas de una teoría van asociadas a la
verdad de esta última, y en especial en cuanto se refiere a aspectos del mundo que no son directamente
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observables, a menos que podamos establecer con razonable certeza el valor de verdad de la teoría en
consideración? Insisto, un antirrealista seguramente no encontrará motivos independientes para
establecer cuándo una teoría es verdadera, y mucho menos estará inclinado a reconocer que ello derive
de sus méritos explicativos, porque el antirrealista cuestiona, precisamente, la tesis de que la adecuación
empírica o la capacidad explicativa constituyan criterios suficientes para establecer la verdad de una
teoría científica. Más aun, muchos antirrealistas estarían dispuestos a sostener que su presunta
capacidad explicativa no es siquiera relevante en relación con la verdad de las teorías. Después de todo,
la hipótesis del diseño inteligente puede ser, sin duda, una buena explicación de la complejidad orgánica
de los seres vivos y su capacidad para la supervivencia y la reproducción, pero me temo que en nuestros
días los científicos, y sobre todo muchos filósofos, abrazan otras alternativas
Pienso, en consecuencia, que las razones ofrecidas por Psillos a propósito del argumento del no
milagro producen un resultado opuesto a sus propias intenciones: conforme a las objeciones que acabo
de presentar, concluyo que su tentativa de aportar elementos que contribuyan a generar la aceptación
del argumento fracasan. Y, por otra parte, en la medida en que él mismo ha cuestionado acertadamente
algunas formulaciones del argumento elaboradas por otros realistas, les presta un apreciable servicio a
sus propios rivales, los antirrealistas.
A partir de este balance, mi inclinación a alinearme junto con estos últimos se ha fortalecido. Sigo
creyendo que la tesis de que el éxito empírico de las teorías científicas constituye un elemento de juicio
valedero para sostener que tales teorías son verdaderas (o, en su defecto, aproximadamente verdaderas)
y que las entidades inobsevables postuladas por ella existen carece, hasta el momento, de una
fundamentación convincente.
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Deferentes, epiciclos y adaptaciones
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1

INTRODUCCIÓN

Bajo la extensa influencia de Karl Popper se ha establecido como una característica necesaria de las
teorías científicas la refutabilidad. Según el filósofo vienés, para que una teoría sea científica debe ser
posible refutarla por la experiencia (Popper, 1962, p. 40). Las teorías formales, metafísicas,
pseudocientíficas o teológicas, serían todas ellas irrefutables. Así, los detractores de diversas teorías las
han acusado de ser irrefutables. Lo han hecho con la mecánica clásica, con el mendelismo de Bateson,
con la selección natural, el psicoanálisis, entre otras. Algunas de estas acusaciones han precedido
temporalmente a las publicaciones de Popper, y al mismo Popper, pero el espíritu es siempre el mismo.
Se las acusa de que ningún resultado experimental podría contradecirlas.
Normalmente las teorías no son nunca abandonadas por cuestiones conceptuales por lo que tales
críticas han convivido con ellas sin que los científicos que las utilizan se preocupen demasiado.
Probablemente la teoría que más discusiones ha acarreado al respecto sea la de la selección natural,
propuesta por Darwin. Tal vez porque la temática con la que trata sea difícil de digerir, tal vez porque
aunque muy fácil de entender, su estructura parece elusiva a los intentos de elucidación. Sea como
fuere, desde el momento de su publicación hasta hoy ha parecido para algunos una teoría filosófica y no
científica, para otros vacua o trivial. Por ejemplo von Bertalanffy sostiene:
Si la selección es tomada como un principio axiomático y a priori, siempre es posible imaginar hipótesis
auxiliares – no probadas y no probables por naturaleza – para que funcione en cualquier caso especial.
(Bertalanffy, 1969, p. 79)

Bertalanffy sostiene que la selección natural es un principio a priori y que puede ser salvado frente a
cualquier anomalía. Es decir, acusa a la selección natural de ser irrefutable.
Popper, para quien la selección natural juega un rol central en su enfoque epistemológico, también la
considera irrefutable:
Tomemos la «adaptación». Parece, a primera vista, que la selección natural la explica, y de algún modo lo
hace; pero apenas de un modo científico. Decir que una especie que ahora vive está adaptada a su ambiente es, de hecho, casi tautológico. Usamos ciertamente los términos «adaptación» y «selección» de una
manera tal que podemos decir que si la especie no estuviera adaptada, habría sido eliminada por selección
natural. Y similarmente, si una especie ha sido eliminada es que debe haber estado mal adaptada a las
condiciones que la rodeaban. La adaptación o aptitud es definida por los evolucionistas modernos como
valor de supervivencia, y puede ser medida por el actual éxito en sobrevivir: difícilmente hay posibilidad
alguna de contrastar una teoría tan débil como ésta. (Popper, 1974, p. 231)

Sin embargo “irrefutabilidad” es un concepto fuertemente polisémico. Es nuestra intención en este
trabajo explorar los distintos sentidos en que se puede entender la irrefutabilidad y mostrar que sólo
*
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uno de estos –el que implica trivialidad a la hora de encontrar nuevas aplicaciones– es negativo y, por lo
tanto, sólo este sentido puede ser utilizado de manera crítica respecto de una teoría. Daremos como
ejemplo de esta irrefutabilidad la teoría ptolemaica de los epiciclos y deferentes –al menos interpretada
de manera instrumentalista– e intentaremos mostrar que tal refutabilidad no se puede predicar de la
selección natural.
En la segunda sección expondremos una reconstrucción de la teoría de la selección natural. Este
paso es necesario para el análisis metateórico subsiguiente. En la tercera presentamos sentidos en los
que se puede considerar a muchas teorías científicas irrefutables, que no implican ni acientificidad ni
trivialidad. En la cuarta sección consideramos un sentido más peculiar en el que las teorías pueden ser
consideradas irrefutables. Ciertas teorías tienen leyes fundamentales muy abstractas. De esta abstracción
emana, justamente, un gran poder unificador. Moulines llama a estas leyes fundamentales “principio
guía”. En la quinta exponemos porque la ley fundamental de la teoría de la selección natural puede ser
considerada como un principio guía. En la sexta presentamos un sentido en el que sí se puede predicar
trivialidad de una teoría y exponemos como ejemplo de teoría trivial a la teoría de Ptolomeo
instrumentalmente interpretada. Mostramos allí que tal trivialidad no puede ser predicada de la teoría de
la selección natural. Finalmente, exponemos nuestras conclusiones.

2

RECONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA DE LA SELECCIÓN NATURAL

Para comenzar, es necesario exponer claramente la estructura de la ley fundamental de la teoría de la
selección natural darwiniana de la que se ha predicado tautologicidad.
Para determinar la estructura de la ley fundamental de la selección natural, dado que Darwin no
explicita su teoría en ninguna parte del Origen, apelaremos a una aplicación de esta teoría propuesta en el
Origen (Darwin, 1872, p. 164).
Darwin se pregunta: ¿Cómo se ha adquirido en la población de orugas actuales en cuestión, formas
parecidas a las ramas en las que comen que permiten mimetizarlas con ellas para protegerlas de
predadores?
La explicación que ofrece es la siguiente:
[…] en todos los casos anteriores los insectos, en su estado primitivo, presentaban indudablemente algún
parecido accidental y grosero con algún objeto común en los parajes por ellos frecuentados… Asumiendo
que originalmente ocurriese que un insecto se pareciese algo a una ramita muerta o a una hoja seca, y que
este insecto variase ligeramente en muchos modos, todas las variaciones que hiciesen a este insecto en
algún modo más semejante a alguno de tales objetos, favoreciendo así su escape, tendrían que ser
conservadas, mientras que otras variaciones tendrían que ser desdeñadas, y finalmente perdidas, o, de hacer
al insecto de algún modo menos parecido al objeto imitado, eliminadas. (Darwin, 1872, pp. 164-165

La estructura de esta explicación es la siguiente:
Explanans:
i En la generación G0–n en la población p había variación con respecto al rasgo R.
ii Las diferencias al respecto de R provocaban diferencias en la efectividad con la que el rasgo
cumplía una función f en el ambiente a (esta efectividad podría ser nula en algunos casos).
iii SMA: Relación legaliforme que relaciona la posesión del rasgo que cumple su función de manera más o menos
efectiva con el éxito reproductivo del organismo.
iv Los individuos tienden a heredar los rasgos particulares r que poseen a su descendencia en
algún grado.
v Generación tras generación la frecuencia de los rasgos más efectivos al cumplir f fue
aumentando, y consiguientemente fue aumentando la efectividad con la que se realiza f.
Explanandum:
vi En G0 en la población p los individuos tienen rasgos R que cumplen la función f en el ambiente
a en un rango de efectividad elevado.
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Si llamamos a un rasgo que cumple mejor con su función, rasgo más adecuado, podemos esperar,
entonces, que la ley fundamental de la selección natural tenga, esquemáticamente, la siguiente forma:
SMA1: Los organismos más adecuados tienden a tener éxito reproductivo (éxito en la reproducción diferencial).

Esta enunciación sólo representa dos de los componentes de SMA relacionados: adecuación y éxito
reproductivo, y nada más que eso. La adecuación es no teórica en esta teoría, aparece de hecho en la
pregunta que intentamos responder con la selección natural y puede ser determinada en prescindencia
de la teoría de la selección natural (a eso se dedican y se dedicaban los naturalistas antes que Darwin) y
el éxito reproductivo también se calcula en prescindencia de la teoría de la selección natural. De este
modo este principio sería meramente fenomenológico, tal como la generalización de que fumar tiende a
causar cáncer de pulmón.
Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, la selección natural da explicaciones más profundas que el
enunciado acerca del fumar y el cáncer de pulmón. En las aplicaciones de la teoría de la selección
natural el vínculo entre el rasgo adecuado y el éxito reproductivo queda explicitado. SMA1 está
incompleto.
Veamos una instanciación de SMA.

Las orugas cuya forma y color permiten que se mimeticen mejor con la planta en la que comen tienden a dejar más
descendencia en virtud de que mejoran su supervivencia en su ambiente.

Se puede notar la presencia de 3 elementos en este enunciado (ver fig. 1): grupos de individuos que portan
determinado rasgo que cumple con mayor efectividad determinada función, esto puede ser determinado
independientemente del principio y es a lo que nos referíamos con “más adecuados” en SMA1; éxito
reproductivo, que también puede determinarse independientemente del principio; y finalmente, la
vinculación (que los que no tienen prejuicios antimetafísicos podrían llamar ‘causal’) entre los otros dos
factores, en base al incremento en la aptitud. Este último elemento permite que SMA tenga un rol
explicativo superior a una mera generalización empírica probabilística y es teórico para la teoría de la
selección natural puesto que sólo es posible determinar este concepto prestando atención a su relación
entre los conceptos no teóricos.

Figura 1 – Caso concreto de SMA.

Proponemos, entonces, una nueva versión de SMA en la que se incluyan los tres componentes
mencionados:

SMA2: En determinada población existen diferencias de aptitud entre distintos tipos de organismos
en un ambiente determinado (a) que vinculan la posesión de ciertos rasgos particulares de un mismo
tipo que cumplen su función o una de sus funciones con determinada efectividad en a con el éxito
reproductivo de tales organismos en a.

El concepto de aptitud en esta reconstrucción es sumamente abstracto y puede ser interpretado de
diversas formas en las leyes especiales: como capacidad de atraer pareja, como capacidad de sobrevivir,
como capacidad de esparcir simientes, como fecundidad, etc. De las diferentes instanciaciones de este
401

concepto surge una red teórica compleja y amplia como se puede ver en la fig. 2. Queda explicitado de
este modo la capacidad unificatoria de la teoría de la selección natural que según el mismo Darwin era el
mejor argumento a favor de ésta.

Figura 2 – Red teórica de la teoría de la selección natural basándose en distintas especificaciones de aptitud

3

SENTIDOS DE IRREFUTABILIDAD DE UNA TEORÍA

Existen varios sentidos en los que se puede considerar a SMA o a la teoría de la selección natural
irrefutable, sin que esto vaya en detrimento de su cientificidad. Por ejemplo, existe un sentido, el
señalado por Kuhn y por Lakatos, en que toda teoría científica es irrefutable, si se entiende ‘teoría’
como matriz disciplinar o programa de investigación científica respectivamente, es decir, si se tiene un concepto
diacrónico de teoría (Kuhn, 1962; Lakatos, 1977). Según estos autores es posible y deseable que los
científicos modifiquen las teorías para diluir las anomalías. Las matrices disciplinares y los programas de
investigación científica, según estos autores, se abandonan, pero no pueden refutarse.
Otro sentido en el que esta teoría padece de cierta irrefutabilidad, aunque en este caso no sea tan
claro que esto le ocurra a toda teoría científica, tiene que ver con que la teoría de la selección natural no
tiene un dominio universal. El dominio de aplicación de la teoría, como se expuso, es el de los rasgos
adecuados. Pero no se puede afirmar, como han señalado Gould y Lewontin (1979), que todo rasgo
adecuado constituya una adaptación (es decir, no se puede afirmar de todo rasgo adecuado presente en
una población se haya fijado por selección natural). De modo que si se encuentra un rasgo adecuado
que cuya fijación en una población no es explicado por la teoría de la selección natural, ésta no quedaría
refutada. Simplemente tal fijación quedaría afuera de su dominio de aplicación. Por otro lado no toda
población que evoluciona lo hace por selección natural. Tanto para Darwin como para los biólogos
actuales, la selección natural es uno de los tantos mecanismos evolutivos disponibles. Por supuesto, se
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podría pensar en este caso que la teoría quedaría refutada al quedar sin aplicaciones exitosas.
Claramente éste no es el sentido en que los falsacionistas caracterizaban a la refutabilidad, y no es el
caso de la teoría de la selección natural.
Finalmente, existe un sentido más interesante y peculiar por el cual SMA es irrefutable que es el
señalado por Moulines acerca de las hipótesis fundamentales de la mecánica clásica y de la
termodinámica (Moulines, 1982, pp. 88-107). Las leyes fundamentales de estas teorías tendrían un
carácter peculiar.

4

LA IRRESTRICCIÓN EMPÍRICA DE LOS PRINCIPIOS GUÍAS

El segundo principio sería, según Moulines, empíricamente irrestricto. Él propone esta expresión para
distinguir a estos principios de enunciados analíticos como “todos los solteros son no casados” que
serían empíricamente vacuos. Este carácter de empíricamente irrestricto vendría dado por la estructura
implícita de F, y sería esta estructura implícita la que haría a este principio tan fecundo. Tal fecundidad
tendría que ver, justamente, y aunque suene paradójico como el mismo Moulines señala, con su carácter
de empíricamente irrestricto.
En el segundo principio m es una función que se aplica a partículas. F, en cambio, no está al mismo
nivel que m, puesto que no es una función que se aplica a partículas, porque lo que se encuentra a la
izquierda de la igualdad es la sumatoria de distintos tipos de fuerza. Es decir, es una función de
funciones, un funcional. De ahí que, según Moulines, el concepto de fuerza sea más abstracto y haya
resultado sospechoso a tantos. En el segundo principio no se especifica ni el número ni la naturaleza de
las fuerzas que deben corresponderse con el movimiento y la masa de las partículas. Si queremos aplicar
el segundo principio, debemos especificar el tipo de fuerzas en juego en leyes especiales. Estos distintos
tipos de fuerzas sí se aplican a partículas y son contrastables empíricamente en un sentido que el
segundo principio no lo es. Pues, el segundo principio sólo contiene la información de que existe la
posibilidad de encontrar leyes especiales aplicables a diversos sistemas empíricos. El segundo principio,
por sí mismo, no describe nada concreto acerca del mundo.
En Forma y función de los principios guías (Moulines, 1982, pp. 88-107), Moulines presenta una fecunda
caracterización de lo que él considera un principio guía mediante un agudo análisis del concepto de
fuerza introducido por la mecánica clásica. La intuición básica que el análisis intenta rescatar es que “no
todas las peculiaridades del concepto de fuerza quedan suficientemente analizadas al subsumirlo bajo la
categoría sneediana de magnitud T-teórica” (ibid., p. 95), pues masa y fuerza son términos teóricos pero
“no pueden ponerse, por así decir, al mismo nivel. Si la masa es un concepto T-teórico, como parece
serlo, entonces la fuerza, además de T-teórica, es otra cosa; es más abstracta todavía.” (ibid., p. 95)
Por un lado, el segundo principio de la mecánica clásica es –en términos de Moulines– empíricamente
irrestricto puesto que “a pesar de que […] no puede tomarse como una definición, su estructura es tal que
[…] cualquier modelo parcial (no-teórico) puede ser “extendido” o “completado” trivialmente hasta
transformarse en un modelo completo (teórico) de la mecánica” (Moulines, 1982, p. 96). Pero, por otro
lado, es un principio muy fecundo que orienta con mucho éxito al científico con respecto a lo que debe
buscar cuando analiza el movimiento de los cuerpos. Según Moulines, “es precisamente la estructura
[lógica] de [fuerza] lo que hace al principio tan fecundo, a pesar de ser empíricamente irrestricto y
aunque esto suene a paradoja metodológica” (ibid., p. 96).
En efecto, Moulines destaca que, en las reconstrucciones típicas, “fuerza y masa aparecen […] «al
mismo nivel» [pues] ambas son funciones de las partículas, es decir, de las variables primitivas del
sistema” (Moulines, 1982, p. 97). Pero
[…] para explicar la forma lógica del Segundo Principio hay que cuantificar sobre variables funcionales y no
sólo individuales; es decir, si queremos formalizar necesitamos al menos una lógica de segundo orden. La
razón no es meramente que debemos introducir distintas funciones fuerza […], sino que tales funciones
fuerza son funciones de funciones […] y no simplemente funciones de partículas e instantes. […] Cada sistema
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mecánico se describe mediante cierto número de fuerzas y cada una de estas fuerzas es un funcional.
(Moulines, 1982, pp. 97-98)

En efecto, “para cada sistema físico, las fuerzas consideradas […] dependen de una serie de
«parámetros adicionales» que sólo se especifican en el momento de la aplicación concreta” (Moulines,
1982, p. 98) Parámetros que son, a su vez, “funciones de las variables individuales (básicamente
partículas e instantes)” (ibid., p. 98), por ejemplo “coordenadas espaciales, […], velocidades, masas,
cargas eléctricas, polos magnéticos, coeficientes elásticos, coeficientes de fricción, etc. Todos ellos son,
naturalmente, funciones de partículas y/o instantes” (ibid., p. 98).
El aspecto más significativo [del segundo principio] desde un punto de vista metodológico es la gran
cantidad de cuantificadores existenciales involucrados en este enunciado” (Moulines, 1982, p. 100). Pero es
un hecho bien conocido que “si el dominio sobre el que discurren los cuantificadores existenciales es
potencialmente infinito, entonces […] el enunciado […] es irrefutable empíricamente. (Moulines, 1982, p.
100)

Esta irrefutabilidad puede ser considerada de primer orden ya que es debida a la cuantificación sobre
variables individuales de un dominio. Pero la irrefutabilidad del segundo principio es una
[...] «irrefutabilidad de segundo orden», dado que se cuantifica existencialmente sobre variables de segundo
orden. En realidad, la característica indeterminación del principio no proviene de su cuantificación
existencial sobre realidades empíricas (cuerpos, lugares, instantes) sino sobre funciones teóricas y sobre
funcionales abstractos. Es decir, se trata aquí de una cuantificación sobre las potencialidades matemáticas
de nuestra mente al tratar con problemas empíricos. (ibid., p. 101)

5

LA LEY FUNDAMENTAL DE LA SELECCIÓN NATURAL COMO PRINCIPIO
GUÍA

Consideramos que SMA también es un principio guía. Del mismo modo en que en el segundo
principio F no es interpretado simplemente con un valor, sino que es interpretado con la especificación
del tipo de fuerza de que se trata, en las especializaciones de SMA es necesario especificar el contenido
de aptitud determinando el tipo de aptitud de que ese trata, como veíamos antes. Es decir, un
organismo puede tener cierto grado de aptitud por su capacidad para sobrevivir, por su fertilidad, por
su capacidad para atraer a los individuos del sexo opuesto, etc. En las aplicaciones particulares estos
parámetros deben especificarse. En esta especificación, hay un incremento de contenido empírico. Si
pensamos que determinado rasgo de los machos de determinada especie proporciona una mayor
aptitud porque sirve para atraer la atención de parejas del género opuesto, no es difícil idear
experimentos que determinen si efectivamente tal preferencia existe entre las hembras de la especie. En
algunos casos cierta característica de cierto tipo de individuos podría explicarse indicando el
compromiso entre, por ejemplo, la capacidad de atraer a las hembras y la vulnerabilidad a predadores,
del mismo modo que en ciertas aplicaciones del segundo principio habría que apelar a fuerzas de
rozamiento, de gravedad, etc., para predecir el movimiento de una partícula.

6

LA TRIVIALIDAD DE LA TEORÍA PLANETARIA DE PTOLOMEO

Como veíamos, hay varios sentidos en los que se puede predicar irrefutabilidad de la teoría de la
selección natural, ninguno de los cuales implica acientificidad o trivialidad. Pero alguien podría tener la
sensación de que en estos análisis nos estamos perdiendo de algo. Pues parece que la exigencia de
refutabilidad de los falsacionistas explicita una intuición válida respecto de la ciencia empírica. Parece
posible imaginar teorías que por su naturaleza analítica deban ser consideradas acientíficas. El criterio
de demarcación propuesto por los filósofos clásicos de la ciencia no es una distinción arbitraria sino que
pretende elucidar un criterio (elusivo por cierto) entre teorías científicas y pseudocientíficas que al
404

menos, independientemente de cuáles sean esas teorías, resuena como interesante a cualquiera. Hemos
visto que la elucidación propuesta por los falsacionistas no es adecuada porque leyes fundamentales de
teorías como la de la selección natural o la mecánica clásica se vuelven acientíficas. Quisiéramos señalar
un sentido en el que se puede predicar vacuidad de una teoría pretendidamente científica para mostrar
que tampoco en este sentido podemos considerar a la teoría de la selección natural ‘vacua’.
Como veíamos, el segundo principio de la mecánica clásica sería empíricamente irrestricto porque
toda aplicación potencial del principio puede ser trivialmente enriquecida teóricamente con los
conceptos propuestos por la teoría de manera que la ley fundamental se satisfaga. Es decir, frente a
cualquier cambio en el movimiento de cualquier partícula podemos inventar fuerzas para satisfacer la
ecuación planteada en la ley fundamental F = m . a.
Por la simplicidad de la ecuación de la ley fundamental de la mecánica clásica, la posibilidad de
expandir teóricamente cualquier posible aplicación de manera que el segundo principio se cumpla es
bastante obvia. Dadas partículas de cualquier masa y con cualquier aceleración, es posible proponer
fuerzas actuando sobre ellas de modo que la ecuación se mantenga. Pero si hay formas triviales de
realizar esta expansión, debe haber modos no triviales de hacerlo. Es necesario poder distinguir cuando
se ha encontrado una nueva aplicación de una teoría, una aplicación legítima de cuando se expande una
posible aplicación de la teoría de manera trivial. Ocurre esto último cuando se expande la posible
aplicación de manera puramente ad hoc, es decir, cuando se expande la aplicación potencial sin
especificar los componentes abstractos de la ley fundamental. Expandir de manera no trivial una
posible aplicación consiste en enmarcarla en una de las leyes especiales de la red teórica. Cuando la
aplicación se logra a través de las leyes especiales ya constituidas, o a través de una nueva ley especial, el
incremento de contenido empírico permite, en el caso de la mecánica clásica, contrastar de manera
independiente las fuerzas que se están postulando en la aplicación. Por ejemplo, si apelo a la fuerza de
rozamiento con el aire para mantener la ecuación del segundo principio, en la aplicación de tal principio
a una partícula en caída libre, tengo la posibilidad de contrastar independientemente de dicha aplicación
el funcionamiento de esa fuerza.
Es posible entonces caracterizar la vacuidad de una teoría. Utilizaremos como ejemplo el caso de la
teoría ptolemaica de los epiciclos y deferentes. La ley fundamental de dicha teoría afirmaría, de manera
muy simplificada que:
Existe un sistema de epiciclos y deferentes (SED) que permite reconstruir las posiciones aparentes de los planetas.

En este caso no es tan obvio que cualquier trayectoria pueda ser reconstruida de este modo.
Afortunadamente existe una prueba matemática de que existe un SED para cualquier trayectoria con tal
de que sea continua, acotada y periódica, que consiste en interpretar a los sistemas de epiciclos y
deferentes como series de Fourier (Hanson, 1960). Así es posible completar cualquier órbita que
cumpla con estas condiciones de manera que se vuelva una aplicación del sistema de epiciclos y
deferentes de Ptolomeo (ver fig. 3 y 4).
El punto que resulta interesante de esta teoría es que, por carecer de leyes especiales que
especifiquen los componentes de la ley fundamental, no hay forma de distinguir entre enriquecimientos
teóricos triviales de los no triviales (al menos en su versión instrumentalista). No es posible constatar
independientemente de la aplicación a un planeta particular el funcionamiento de los epiciclos y
deferentes postulados en tal aplicación. La ley fundamental de la teoría de los epiciclos y deferentes no
cuenta con especializaciones que incrementen el contenido empírico. La prueba matemática propuesta
por Hanson es todo lo que necesitamos para desarrollarnos exitosamente como astrónomos
ptolemaicos. He aquí un sentido en el que podemos afirmar vacuidad de una teoría: cuando no es
posible distinguir entre aplicaciones triviales de las no triviales, es decir, cuando la ley fundamental de la
teoría no es aplicada a través de leyes especiales que incrementen el contenido empírico de sus
conceptos.
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Figura 3 – Aproximación a una órbita cuadrada con 10 epiciclos. Tomado de Carman (2005)

Figura 4 – Aproximación a una trayectoria con la figura de Homero Simpson con 1000 epiciclos. Realizado
por Carman y Serra.

Ahora podemos replantear la pregunta acerca de la tautologicidad de la teoría de la selección natural
del siguiente modo: ¿Es la teoría de la selección natural vacua? La respuesta, claramente, es negativa. Si
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bien SMA es empíricamente irrestricto, podemos distinguir entre aplicaciones triviales de las no
triviales. Si decimos que un tipo de organismos tiene mayor aptitud por poseer un rasgo que cumple
efectivamente determinada función, podemos contrastar la superioridad de tal individuo en la
supervivencia independientemente de esa aplicación. Podemos contrastar, por ejemplo, si los pájaros se
comen más a ciertas mariposas que poseen cierto color, que a otras. Si sostenemos que cierto tipo de
organismos tiene mayor aptitud porque resultan llamativos a las hembras de su especie, podemos
contrastar independientemente que tal atracción existe. La teoría de la selección natural es una red
teórica con cantidad de leyes especiales que impiden caracterizarla como vacua en este sentido.

7

CONCLUSIONES

Hemos visto que hay varios sentidos en los que puede considerarse a la teoría de la selección natural
irrefutable: cuando se la considera diacrónicamente es irrefutable, esto ocurre con todas las teorías
científicas; cuando se considera que su dominio de aplicación no es universal es irrefutable, esto ocurre
a muchas teorías científicas; cuando se la considera como principio guía es irrefutable, esto ocurre con
ciertas teorías altamente unificadoras. Ninguno de estos sentidos implica trivialidad o acientificidad.
Incluso, el último de los sentidos, puede ser considerado un rasgo positivo de las teorías científicas.
Hemos ofrecido un sentido en el que se podría caracterizar a la irrefutabilidad para diferenciar entre
teorías triviales y no triviales a partir de la existencia de leyes especiales que permitan aplicar las leyes
fundamentales de las teorías de manera no trivial. Hemos ofrecido como ejemplo de teoría trivial a la
teoría ptolemaica interpretada de manera instrumentalista.
La teoría de la selección natural es considerada en la biología evolutiva como una teoría sumamente
fructífera y unificadora. Que un marco metateórico no puede reflejar tales características de la teoría en
cuestión, puede ser considerado, y así lo hemos hecho, como una anomalía para tal marco. Nuestra
intención ha sido ofrecer una elucidación de tales características por la elaboración y aplicación de
marcos metateóricos más sofisticados de modo que tal anomalía se disuelva. Esperamos haber
avanzado en esta dirección.
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Causalidad y teleología en Giordano Bruno
Silvia Manzo *

1

CAUSAS Y PRINCIPIOS

Giordano Bruno desarrolló una concepción de la causalidad que si bien sigue a grandes rasgos el
legado de la tradición escolástica aristotélica incorpora algunos elementos de ruptura que contribuyeron
a la transformación operada en el aristotelismo durante el Renacimiento (Schmitt, 1983; Lohr, 1988;
Mulsow, 1998, pp. 30-35). En particular me referiré a sus ideas sobre la materia y sobre la causa final.
En ellas Bruno se enrola en una corriente donde la teleología de la naturaleza se estructura de acuerdo a
un principio que he denominado “predominio del bien común” (Manzo, 2003) que es muy habitual en
los discursos sobre la naturaleza en distintos autores desde el siglo XIII hasta al menos el XVII.
El tratamiento bruniano sistemático del tema de la causalidad se encuentra en el diálogo De la causa,
principio e uno, compuesto en 1584 durante su estadía en Inglaterra1. Allí, Bruno parte de la distinción
entre causa y principio que Aristóteles establece de modo más sistemático en los libros I y II de la Física
(Aristóteles, 1993-2003). Esta dicotomía, con las ambigüedades e imprecisiones que aparecen en el
mismo Aristóteles, normalmente encabezaba el tratamiento de la causalidad en los comentadores
aristotélicos (Reif, 1962, pp. 77-85). En ello Bruno sigue la tradición.
En primer lugar, Bruno establece que el sentido de los términos “principio” y “causa” varía según se
aplique a Dios o a la naturaleza. Dios es tanto el primer principio como la primera causa. Sin embargo,
no da una definición de qué significa causa ni de qué significa principio en el caso de Dios. Sólo indica
que, por un lado, Dios es primer principio porque todas las cosas son después de él según un
determinado orden y que, por otro lado, es la primera causa porque todas las cosas se distinguen de él
como lo producido del productor. En el caso de la naturaleza, no necesariamente lo que es principio es
también causa. Hay principios que no son causas. Esta vez sí contamos con una definición que
esclarece el sentido de los términos. Principio es lo que concurre intrínsecamente a la constitución de la
cosa y permanece en el efecto. Por ejemplo, la materia y la forma, o los cuatro elementos son principios
en cuanto permanecen en el compuesto. En este sentido sigue una idea ya presente en Aristóteles
(Aristóteles, 1986, II, 1013ª 26-32). Por su parte, en la naturaleza algo es una causa cuando concurre
extrínsecamente a la producción del efecto y permanece fuera del compuesto. En este sentido el
eficiente y el fin son causas. Dado este punto de partida, Bruno procede a profundizar su
caracterización de cada uno de los elementos que son causas y principios en la naturaleza: el eficiente, la
forma, la materia y el fin.
La concepción bruniana de la causalidad se inserta en una ontología general que resignifica el
hilemorfismo aristotélico (Copenhaver & Schmitt, 1992, p. 305). El universo es concebido como una
sustancia una, infinita e inmóvil compuesta de la materia universal y la forma universal. Estas se
Universidad Nacional de La Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Calle 48 e/ 6 y 7, of. 417
(1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: silviamanzo@speedy.com.ar.
Agradezco a M. A. Granada sus comentarios al primer borrador de este trabajo.
1 Al remitirme a las obras de Bruno utilizaré las siguientes ediciones: para la obra en latín Bruno, 1879-1891, y para la obra en
italiano Bruno, 1925. Todas las traducciones al español son mías, excepto las de Cena delle ceneri para la cual me remito a
Bruno, 1984.
*
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encuentran permanentemente unidas en un “acto sustancialísimo”. Esta unidad del universo no es
óbice para que Bruno proponga que en él existen infinitas sustancias (digamos, las sustancias segundas),
que constituyen compuestos de materias y formas particulares. En consecuencia, la ontología bruniana
mantiene una distinción básica de dos tipos de forma. Una es la forma universal, el alma del mundo,
forma de todas las cosas, principio vital, no aniquilable, permanente. Ella está toda ella en todo. Su
principal facultad es el intelecto o espíritu universal, la potencia activa de hacer todo, el artífice interno a
la materia que, operando “desde dentro”, “saca” las formas particulares del seno de la materia universal
llevándolas a la actualidad. Son precisamente las formas particulares las que se corrompen, las que dejan
de ser. Su perecimiento consiste en retornar a su estado latente y potencial en el fondo de la materia
universal.
Por otro lado, también se pueden distinguir dos tipos de materia. Uno de ellos es la materia
universal, la potestad de ser hecho, la potencia pasiva de ser todo. El otro tipo de materia es lo que solía
ser conocido como la materia signata, la materia que está determinada por las distintas formas
particulares.

2

LA CAUSA MATERIAL

Puede sostenerse que el concepto de materia es el aspecto más innovador de la metafísica bruniana
(Beierwaltes, 1980, p. 187). Su valor reside no sólo en que constituye una elaboración muy propia de
Bruno, aun cuando ésta se nutre de varias tradiciones, sino porque ha sido reconocido como la clave
sobre la que se articula la filosofía bruniana en diversos planos: ontológico, cosmológico, mágico y
religioso (Ciliberto, 2000, p. lxviii). Como suele ocurrir con los pensadores del Renacimiento y de la
Modernidad, la posición de Bruno sobre la materia debe ser entendida teniendo en cuenta como
trasfondo su oposición al aristotelismo. Esta oposición, no obstante, está encerrada en una tensión
dialéctica, también compartida por otros opositores al aristotelismo: no obstante sus críticas, como
hemos visto, Bruno no se separa completamente del hilemorfismo aristotélico.
Según Aristóteles la materia prima es pura potencialidad y está absolutamente desprovista de forma.
Su esencia consiste en ser el substrato informe de las formas sustanciales, carente de toda propiedad. La
absoluta informidad de la materia se traduce en su capacidad de permanecer siempre idéntica durante
todos los cambios producidos en las formas sustanciales. Ya en la Edad Media, la interpretación de
Tomás de Aquino seguía fielmente las líneas de Aristóteles y afirmaba contundentemente la pura
potencialidad de la materia prima. De acuerdo a su interpretación, la forma sustancial es la única que le
otorga corporeidad a la materia informe y con ella toda otra especificación. Esta caracterización de la
materia fue muy habitual en la Antigüedad y el Medioevo tanto en la tradición aristotélica como en la
platónica (Beierwaltes, 1980, p. 188 n. 54).
Bruno se opone enfáticamente a esta caracterización de la materia y en esto se inscribe en una
corriente crítica que estaba presente ya entre los lectores árabes medievales de Aristóteles, a quienes les
resultaba difícil entender cómo es posible que la materia siga siendo la misma, a pesar de que cambie de
formas (Jammer, 1961, pp. 37-48). Para salvar esta dificultad, establecieron que debe suponerse una
determinación, por mínima que sea, que permita identificar la entidad propia de la materia prima a lo
largo de los cambios de forma. En síntesis, para reconocer la materia como sustrato de los cambios, les
pareció necesario postular alguna esencia que sirviera como su principio de individuación. Esta línea de
interpretación marcó notablemente la recepción del aristotelismo y con el tiempo se impuso sobre la
posición ortodoxa tomista. Tanto Avicenna como Averroes coincidieron en que la materia es de alguna
manera un algo cuantitativo que consta de tres dimensiones. Cada uno, sin embargo, presentó la esencia
cuantitativa de la materia prima de modo diverso.
Bruno sostiene que la materia no es esa “casi nada” (prope nihil) tal como fue concebida por el
aristotelismo, sino que es más bien un todo, ya que contiene en sí todas la formas (Bruno, 1925, vol. 1,
p. 239). Para Bruno, como para Aristóteles, la materia universal sirve de sustrato, pero a diferencia del
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aristotélico este no es un sustrato que no tiene nada de sí. Bruno invierte el sentido de las metáforas
sexistas con las que se solía caracterizar la materia e incluso las caricaturiza poniéndolas en labios del
personaje Polihimnio. A partir de ciertas imágenes platónicas y aristotélicas (Platón, 1992, 49ª, 51ª, 53ª;
Aristóteles, 1993-2003, I, 9, 192ª), la materia fue identificada con la mujer. Especialmente gracias a la
mediación del neoplatonismo, fue luego asociada con el mal, la imperfección y la debilidad pecaminosa.
Así, se hablaba de la materia como de una prostituta, deseosa de recibir las formas, que representaban
por su parte al varón. En la retórica bruniana la materia sigue siendo identificada con el sexo femenino
pero, esta vez, particularizada como una muy fecunda madre que contiene en su seno la multiplicidad
infinita de formas. La materia es total plenitud, no tiene necesidad de saciarse. De este modo invierte la
relación entre lo deseante y lo deseado: son las formas particulares las que apetecen la materia, pues
gracias a ella alcanzan su perfección y su conservación a través del acto en la materia (Bruno, 1925, vol.
1, pp. 245-246).
Haciendo expresa la inspiración averroísta de su concepción, Bruno sostiene que en cuanto sustrato
la materia universal posee todas las medidas y formas posibles, pero ninguna en particular. Por ello, la
materia universal puede ser sustrato tanto de las sustancias corpóreas como de las incorpóreas, y en esta
distinción de sustancias destaca a Plotino como su fuente (Bruno, 1925, vol. 1, p. 125). Sin embargo,
Bruno no sigue estrictamente las ideas de Plotino, quien establece una distinción tajante entre la materia
inteligible e incorpórea y la materia sensible y corpórea. En la visión neoplatónica de Plotino, como en
la de su comentador Marsilio Ficino, cada tipo de materia pertenece a mundos distintos, el inteligible y
el sensible respectivamente. Los atributos de cada materia son contrapuestos, aunque la materia
inteligible es modelo de la sensible. Bruno admite que hay una diferencia entre las sustancias corpóreas
y las incorpóreas, y en ese sentido se remite en sus fuentes neoplatónicas, sin embargo, no cree que la
materia universal que sirve como sustrato de estas sustancias esté sometida a una distinción semejante
(Catana, 2005, pp. 40-45). Como un todo universal y común a todas las sustancias particulares, la
materia universal es un individuo, es decir un ser indivisible. Por lo tanto no va contra su naturaleza que
luego tenga ciertas dimensiones o que no las tenga en el caso de que se actualice una forma particular
incorpórea. De este modo, tanto las sustancias corpóreas como las incorpóreas son compuestos de
materia y forma pero de una manera diversa. Las sustancias incorpóreas tienen un sustrato material que
no es determinado por las dimensiones de lo corporal, son eternas y se encuentran siempre sujetas a un
mismo acto, son todo lo que pueden ser de una vez y para siempre (los ángeles, las almas, Dios). En
cambio, las sustancias corpóreas, están sometidas a distintos actos, en distintos momentos y no son
todo lo que pueden ser en un mismo acto, sino contingentemente a través de actos sucesivos.
Otro aspecto importante del cosmos bruniano asociado con su caracterización de la materia es la
distinción entre potencia activa y potencia pasiva de inspiración cusana. La potencia activa es la
potencia de hacer mientras que la potencia pasiva es la potencia de ser hecho. Ambas potencias se
implican mutuamente, no puede darse una sin la otra. Nada hay que se pueda predicar del ser que no
pueda atribuirse al poder. Estas potencias pueden darse en forma relativa o absoluta. En sentido
absoluto la potencia pasiva es todo lo que puede ser (hecho) y se correlaciona con una potencia activa
que es todo lo que se puede hacer. Para Bruno, en el primer principio, el acto absolutísimo es idéntico a
la potencia absolutísima. El intelecto puede conocer esto a modo de negación. No puede comprenderlo
como siendo todo lo que puede ser (Bruno, 1925, vol. 1, pp. 235-237).
Ahora bien, continúa Bruno, en las cosas particulares del universo la potencia pasiva es relativa. La
piedra es lo que ella puede ser, pero no puede ser todo lo demás, no es todo lo que puede ser. Incluso,
en cuanto a su propia potencia relativa, el ser de las cosas está limitado a su actualidad. Por ejemplo, el
Sol, en un determinado acto específico, no es todo lo que puede ser el Sol, porque cuando está en
Oriente no puede estar en Occidente. Pero Dios, en el modo en el cual es el Sol, sí es todo lo que el Sol
puede ser porque está al mismo tiempo en Oriente que Occidente y en todos los puntos del espacio. Lo
mismo con respecto a su movimiento: se mueve en todos los puntos del espacio, pero como está en
todos se encuentra a la vez en reposo. Así en Dios, movimiento y reposo coinciden. En Dios, dice
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Bruno, “aquello que en las otras cosas es contrario y opuesto, en él es uno y lo mismo, y toda cosa en él
es la misma, tanto en lo que se refiere a las diferencias de los tiempos y las duraciones, como a las
diferencias de actualidad y posibilidad” (Bruno, 1925, vol. 1, p. 222).
El universo está todo él en todo y en cada una de las partes, como el sonido está todo él en toda la
sala y todo él en cada una de sus partes. Las cosas o sustancias particulares han de ser concebidas como
partes en el universo pero no como partes del universo, ya que el todo infinito es indivisible. Ellas
cambian pero al hacerlo no adquieren un modo de ser que esté fuera del universo, porque fuera de él
nada hay, sino una de las formas que yacen en la materia universal. Por eso, las cosas en tanto
particulares cambian, son accidentes, modos, pero el universo como todo sigue indiferentemente sin
cambio. En verdad, para Bruno todo aquello que contribuye a la diferenciación en el universo no es
verdadero ser, sino una condición y circunstancia del ser.

3

LA CAUSA FINAL

La caracterización de la causa final en el diálogo De la causa se ajusta coherentemente con la
descripción de la materia. Bruno sostiene que el objetivo de la causa final conforme a la cual opera el
intelecto universal es que en las distintas partes de la materia la multiplicidad de las formas posibles
tengan existencia actual. En ello consiste la perfección (completud) del mundo. El intelecto universal
que funciona como causa eficiente se complace en esta finalidad y nunca se cansa de suscitar toda clase
de formas en la materia (Bruno, 1925, vol. 1, p. 182). Al realizar este planteo Bruno, se encuadra en una
tradición cuyo inicio se sitúa en el Timeo platónico, entiende así que la perfección y fin del universo es la
plenitud del ser: que existan todas las variedades posibles del ser (Lovejoy, 1964; Bruno, 1925, vol. 1,
pp. 295-298; Platón, 1992, 29e; 37 c-d). Desde esta perspectiva las fallas de la naturaleza, los llamados
“monstruos” y degradaciones naturales, son necesarias para cumplir con la teleología que rige al mundo.
También ellos constituyen formas que deben ser actualizadas para completar la variedad de seres que
perfecciona al universo. Contrariamente a lo que podría parecer, lejos de rebajar a la naturaleza y
convertirla en una entidad deficiente, la plenifican (Bruno, 1879-1891, vol. 2, p. 13).
Dado este punto de partida, según el cual hay una finalidad clara y determinada en el universo, la
construcción de la filosofía natural de Bruno se estructura en función de la teleología. La concepción
teleológica de la naturaleza emerge en aspectos centrales como la teoría bruniana del movimiento.
Como es sabido Bruno, sostiene que el universo es infinito. El universo infinito coincide con el espacio
infinito, de modo que ningún lugar está vacío de materia. Es por ello, que Bruno rechaza de plano la
teoría de los lugares naturales, en virtud de los cuales el aristotelismo explica el movimiento de los
cuerpos elementales y las consecuencias que se siguen de ellas, por ejemplo, que hay cuerpos pesados y
livianos por naturaleza (Bruno, 1925, vol. 1, pp. 315-319). En reemplazo de la teoría aristotélica
desarrollada en De caelo, Bruno propone una explicación teleológica del movimiento elemental de corte
platónico según la cual el alma es el principio intrínseco que hace mover a los cuerpos (Bruno, 1984, p.
134). En esa explicación, por un lado, señala que los cuerpos se mueven por la atracción que sienten
hacia sus semejantes dado que, como lo sostiene una larga tradición platónica, “lo semejante atrae a lo
semejante.” Así, Bruno explica que la tierra se dirige hacia el centro no porque allí se encuentre su lugar
natural, sino porque en ese lugar se encuentra la masa o esfera de tierra por la cual siente atracción
(Bruno, 1984, p. 96).
Sin embargo, Bruno agrega que la atracción por semejanza no es la causa principal del movimiento
elemental. Hay una causa del movimiento que está por encima de toda otra: los elementos (como todas
las cosas) se mueven en virtud de su deseo de auto-conservación (Blumenberg, 1983; Mulsow, 1998). El
fin supremo de todos los movimientos que se observan en la naturaleza es, entonces, la autoconservación. En rigor, la atracción por la masa de sus connaturales tiene sentido porque precisamente
es junto con ellos que el elemento se encuentra mejor conservado. Como ejemplo de este principio
Bruno dice que el fuego “se arrastra por la tierra y se inclina” para estar más cerca de la fuente que lo
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nutre (Bruno, 1925, vol. 1, p. 377; 1984, p. 170): “Porque todo movimiento natural, que ocurre por un
principio intrínseco, no existe sino para escapar a lo inadecuado y contrario y para seguir a lo amigable y
adecuado.” (Bruno, 1925, vol. 1, p. 407).
El movimiento de atracción por lo semejante tiene importantes consecuencias que se oponen al
universo aristotélico, en el cual la pluralidad de mundos no sería posible. El análisis que hace Aristóteles
supone que los mundos posibles serían similares al nuestro, compuesto de los cuatro elementos. En tal
caso, sería imposible que tales mundos existieran porque necesariamente las distintas masas elementales
se ubicarían en sus lugares naturales: toda la tierra en el centro, el agua por encima de ella, el aire en la
superior y por encima de todas ellas el fuego. En suma, en función de la teoría de los lugares naturales,
Aristóteles sostiene que la pluralidad de mundos es imposible. En contra de ello, Bruno sostiene que
hay un número infinito de mundos. Esta tesis es sostenible en su imagen del universo precisamente
porque el movimiento elemental no está regido por el lugar natural. Bruno describe a los mundos como
a animales individuales. Cada mundo tiene su propio organismo y funcionamiento, que es similar al de
los otros, pero a pesar de la similitud las partes de un organismo –mundo no tienen relación de
correspondencia con las de otro organismo mundo, de la misma manera que el brazo de un hombre no
se integra con la mano de otro, sino con su propia mano. Los mundos-animales constituyen sistemas
cerrados (con sus referencias espaciales fijas) y permanecen de alguna manera aislados unos de otros.
Las partes de tierra de un mundo-animal no tienden hacia el centro de otro. Bruno aclara que esto se da
en sentido “principal”, pero en sentido secundario puede ocurrir que haya afinidades entre las partes de
los distintos animales. Allí alude a supuestos hechos muy conocidos en la época en los que a una
persona se le hacían implantes rinoplásticos con tejidos de nasales de otras personas y se producía una
“unión” de la carne de una persona con la de otra (Bruno, 1925, vol. 1, pp. 440-441).
Si una parte de tierra se encontrara en un punto equidistante entre dos tierras ubicadas en los
centros de sendos mundos, permanecería en reposo, porque las atracciones que ejercen ambas tierras
sería la misma y entonces no habría razón para que la parte de tierra si dirigiera hacia un centro y no al
otro. Sin embargo, Bruno agrega que si una masa de tierra es más “congénea y connatural” a la piedra y
es más similar a ella o más apta para conservarla, la piedra se moverá hacia ella. La gravedad y levedad
que se le atribuyen a los cuerpos, entonces, no son otra cosa que el impulso de las partes del cuerpo
hacia si propio continente que las conserva, cualquiera sea el lugar donde se encuentre. Este
movimiento responde a un deseo que como principio intrínseco tienen los cuerpos, que se mueven
directamente hacia su continente, de la manera más recta posible si nada les obstaculiza el paso. Algo es
pesado o liviano sólo en términos relativos, según el punto hacia el cual tiende en la circunferencia que
se toma como referencia de su movimiento (Bruno, 1925, vol. 1, p. 377; Bruno, 1984, p. 170; Bruno,
1879-1891, vol. 1-1, p. 220).
Para Bruno el movimiento natural no es otro que aquel que mueve “por el fin y el bien deseado”,
por un principio intrínseco (Bruno, 1984, p. 168) es esa tendencia hacia la esfera de lo semejante en la
cual se obtiene la autoconservación. El deseo de conservación se observa tanto desde las grandes masas
materiales hasta su nivel ínfimo atómico. Así, los astros se rigen por este deseo de conservación de su
ser y se juntan como los mares y las gotas y cuando encuentran un enemigo. La teleología de los
movimientos que Bruno plantea en los diálogos italianos para el nivel macroscópico, en el De triplice
minimo la aplica al nivel atómico. Los átomos tienen una fuerza intrínseca destinada a asegurar su
conservación.

4

LA TELEOLOGÍA EN LA MATERIA PARTICULAR Y LA MATERIA UNIVERSAL.
EL PREDOMINIO DEL BIEN COMÚN

El principio teleológico supremo de la auto-conservación contribuye, sin duda, a la realización de la
plenitud de las formas y subyace a la idea del cambio de las formas a través de la materia. La
transmutación de una forma en otra no sería posible si el substrato material pereciera junto con la
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forma. Tiene que haber una garantía que permita el cambio para que con el transcurrir del tiempo se
sucedan las distintas formas y se alcance la plenitud ontológica que inspira la acción del intelecto
universal: “digo que la causa del movimiento local (tanto de todo el cuerpo como de cada una de sus
partes) es el fin de la permutación no sólo para que todo se encuentre en todos los lugares, sino
también para que de esa manera todo reciba todas las disposiciones y formas.” (Bruno, 1984, p. 175).
Por otro lado, la perpetua “mutación vicisitudinal” que ocurre en las partes implica una alternancia de
contrarios que no obstruye en lo más mínimo la permanencia de la totalidad, sino que es la condición
misma de su existencia (Granada, 2005, cap. 7).
El acto por el cual las cosas buscan su conservación, escapan de lo que les resulta adverso y buscan
su beneficio no está exento de una forma de conocimiento por parte de ellas. Esto es lo que sucede,
dice Bruno, cuando las gotas de agua se unen formando pequeñas esferas para lograr su conservación, o
cuando las membranas se contraen al encontrarse cerca del fuego. Este conocimiento que tienen todas
las cosas cuando procuran su conservación “es una participación de la sensación y un efecto de la
inteligencia universal propagada en todas las cosas” (Bruno, 1879-1891, vol. 1-4, p. 54). De hecho la
inteligencia, según Bruno es una virtud divina que está en todas las cosas en su acto de conocimiento,
mediante ellas piensan, sienten y de algún modo conocen. Este conocimiento se da de tal manera que
los animales, las plantas y los otros cuerpos compuestos a través de la admirable variedad de sus
miembros nos hablan de una similitud del universo tanto en el todo como en las partes. Todos ellos
procuran conservar su ser, huyen de sus contrarios y persiguen lo que les es útil. Como consecuencia, se
establece en la dinámica de la naturaleza “una lucha y una amistad” entre las partes accidentales del
todo, de acuerdo a la afinidad o enemistad que ellas guardan entre sí (ibid., p. 54).
En clave timeica, Bruno sostiene que negar que todas las partes del mundo estén animadas significa
suponer que Dios tiene envidia de su propia imagen y que, por tanto, privó al universo de la potencia
intelectual (Bruno, 1925, vol. 1, p. 184). Sin embargo, la inteligencia de las criaturas no llega a ser
perfecta porque sólo en pocos casos ellas alcanzan a comprender las leyes universales que las rigen. Hay
ciertamente una contradicción entre el deseo de las cosas y el perecimiento al que están sometidas. En
rigor sólo hay deseo en aquello que es compuesto y accidental dado que está sometido al cambio,
mientras que en el todo uno y simple (materia y espíritu), no hay deseo porque no ocurre en él ni el
cambio ni la contrariedad (ibid., p. 377). La tendencia particular de las cosas a perseverar en su ser
individual va en contra de la ley de la naturaleza que establece que debe haber variedad de formas en el
todo. Bruno nos dice que los individuos desean perpetuarse en su forma presente, porque
[...] dado que la materia particular no puede abrazar todos los actos simultáneamente, los abraza
sucesivamente y uno tras otro, de suerte que tan sólo conoce y desea lo presente. Así pues, por dictamen
de la naturaleza quiere ser siempre, mas por esa ignorancia que procede de la contracción de la forma a
esta materia concreta y por la limitación de la materia por esta forma concreta, quiere ser siempre eso
mismo que es [ahora], pues no sabe de dónde viene ni a dónde va. Por eso, si el alma, a quien se le ha
concedido el instrumento del cuerpo de un caballo, supiera que le esperan los instrumentos del cuerpo
humano y de todos los demás cuerpos sucesivamente o bien en un orden confuso y que la muerte de los
instrumentos presentes no afecta a la vida futura y sucesiva (según innumerables especies), no se
entristecería. El alma sabia no teme la muerte; al contrario, a veces incluso la busca, le sale al encuentro
espontáneamente. Por tanto, en el plano de la duración está reservada a toda sustancia la eternidad (Bruno,
1879-1891, vol. 1-1, p. 204; sigo la traducción de Granada, 2002, pp. 355-356, nota 92).

En tanto la materia universal no perece, la muerte hablando en sentido estricto no existe. Sólo hay
cambios en las partes y permanencia en el todo (Bruno, 1984, p. 175; Bruno, 1879-1891, vol. 1-3, libro
I, cap. 3). Sólo el sabio es plenamente consciente de que la lucha de los individuos por perseverar en el
ser presente es vana y contraria a la naturaleza universal. El verdadero filósofo no pretende continuar
siendo lo que ahora es porque sabe que su vida está sujeta a la vicisitud del todo. Descubre que el deseo
de ser siempre lo que se es, el intento de conservar el propio ser presente, no es más que un deseo
imposible de realizar. Esta circunstancia implica un cambio de la actitud del hombre frente a la vida y a
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la muerte, una conciencia de su relación con la totalidad (Granada, 2005, cap. 7).
En la dinámica teleológica que involucra a la materia universal se da una suerte de dialéctica entre el
todo y las partes. En la lucha entre el deseo por el bien privado perseguido por los individuos y la
naturaleza que procura el bien común, prima el bien común. La teleología del universo monista
bruniano busca lo que es más conveniente para el todo. Así Bruno, en consonancia con muchos otros
autores (Manzo, 2003) asume como supuesto teleológico básico de su filosofía de la naturaleza la
necesidad del predominio del bien común: para que el todo permanezca perpetuamente y lleguen a
existir todas las formas posibles es necesaria la aniquilación de sus partes a lo largo de la infinita
vicisitud.
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1

INTRODUÇÃO

2

REVELANDO SEGREDOS DE OFÍCIO

O presente trabalho visa levantar alguns pontos de interesse para o estudo da ciência inglesa do
seiscentos, a partir do estudo-de-caso de duas obras de Gabriel Plattes, Caveat for alchimists e A discovery of
subterraneal treasure1. Essas obras são contemporâneas e buscaremos mostrar que foram complementares,
embora assim não pareça a simples golpe de vista. Enquanto no Caveat, Plattes admite que a alquimia é
verdadeira e que seu objetivo é alertar contra falsos alquimistas, no Discovery of subterraneal treasure, ele
oferece ao homem comum técnicas de localização e tratamento de minerais, até então consideradas
segredos de ofício.
Além disso, a relação conhecida entre as obras de Plattes será outra. Como se sabe, o Discovery of
subterraneal treasure foi composto como a imagem especular de sua obra A discovery of infinite treasure,
composto um ano antes e dedicado à agricultura2. Neste último, o autor afirma “Há uma grande riqueza
oculta no interior da terra e ninguém está beneficiando-se dela” (Plattes, 1639b, n.p.); daí que advogue a
favor da agricultura e da mineração. Esses processos seriam de naturezas tão afins, que Plattes não só
constrói ambas as obras como imagens especulares do ponto de vista estrutural, mas esse será o
fundamento de sua teoria sobre a gênese dos metais. Portanto, um reflexo similar ao dessas duas obras,
também existirá no seu Caveat. Mas, além dessa similitude já previsível, existe ainda outra que nos
interessa de maneira especial aqui. Para falar dela, vejamos mais de perto alguns aspectos de cada uma
dessas obras.
A discovery of subterraneal treasure começa descrevendo um experimento passível de ser reproduzido
por qualquer leitor. Seria este: encher até a metade uma retorta de vidro com tanta matéria bituminosa e
sulfurosa quanto fosse possível e completar com terra. Isso seria colocado numa fornalha, com fogo

Estudante de doutorado, no Programa de Estudos Pós Graduados em História da Ciência/Centro Simão Mathias em
História da Ciência, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. R. Caio Prado, 102, São Paulo, SP, Brasil. Bolsista da
FAPESP. E-mail: silvia.priven@gmail.com
# Programa de Estudos Pós Graduados em História da Ciência; Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência,
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Hon. Res. Fellow, University College London. R. Caio Prado, 102, São
Paulo, SP, Brasil. Apoio FAPESP e CNPq. E-mail: aagold@dialdata.com.br.
1 Caveat for alchymists foi redigido em 1643, mas só foi publicado em 1655, numa coletânea, compilada por Samuel Hartlib, de
diversos textos destinados a difundir segredos das áreas médica e química (Hartlib, 1655, pp. 51-88).
2 A discovery of infinite treasure, hidden since the worlds beginning. Charles Webster explica que há certa confusão a respeito das datas
de publicação de ambos os livros: o próprio Plattes comenta no Discovery of subterraneal treasure que o Discovery of infinite
treasure havia sido publicado em 1638 e, de fato, o livro foi registrado e o processo de impressão começou em 1638, embora
a publicação tenha acontecido nos primeiros meses de 1639. Ainda segundo Webster, o sucesso desse teria encorajado
Plattes a compor o Discovery of subterraneal treasure, obra similar, mas dedicada à mineração. A mesma foi registrada em 22 de
fevereiro de 1639 (Webster, 1979, pp. 49; 52).
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moderado. A terra petrificaria, transformando-se em pedra, com rachaduras por onde exalariam os
vapores das substâncias combustíveis. Do experimento, Plattes conclui que na natureza acontece
exatamente o mesmo processo, e as veias metálicas são geradas nas rachaduras das montanhas
rochosas, a partir das partes mais viscosas e glutinosas desses vapores, congeladas e condensadas pela
ação do frio (Plattes, 1639b, pp. 5-7).
Assim, Plattes descreverá uma série de “sinais” e métodos para se reconhecer os locais onde haveria
minas. Como exemplo, a técnica da “Vírgula Divina”, de origem tradicional e prenhe de rituais. Plattes,
porém, irá criticar esses rituais, procurando dar-lhes uma explicação natural (Plattes, 1639b, pp. 11-13).
Um trabalho semelhante a esse continua, praticamente, pelo resto da obra, onde Plattes descreve
minuciosamente a técnica para se extrair e fundir diversos metais: estanho, ferro, cobre, prata, ouro,
entre outros. Existe ainda um último capítulo, acerca do preparo de tinturas vegetais, que ele mesmo
reconhece ser uma “digressão manifesta”, mas um experimento extremamente benéfico (Plattes, 1639b,
pp. 52). Ou seja, essa não será uma obra qualquer de mineração, mas uma obra dedicada a oferecer
detalhes e experimentos relativos a processos freqüentemente desconhecidos do público mais geral. A
linguagem é, portanto, simples, como também serão os exemplos e experimentos.
Já no que se refere ao Caveat, a tese básica será enunciada logo no início: a Pedra Filosofal é factível,
há uma arte de transmutação dos metais. Mas não vale a pena do ponto de vista financeiro (Plattes,
1655, pp. 52-53). A obra está dividida em duas partes: na primeira, dá as indicações precisas para se
reconhecer verdadeiros e falsos alquimistas; na segunda, descreve quatro instâncias exemplares de
charlatães.
Na verdade, o que seria um bom alquimista, para Plattes, não difere muito do que possa ter sido um
bom metalurgista com algum conhecimento de filosofia natural. Senão, vejamos os quatro pontos
sugeridos por ele para se tornar um entendido na grande Arte.
Em primeiro lugar, dispor do metal inferior inicial, como condição sine qua non para a obtenção de
ouro. E enfatiza que ninguém precisa investir mais do que 20 chelins. Segundo, todo pretenso
alquimista deve cumprir seis requisitos: 1) dispor do espírito mineral necessário para a dissolução do
corpo mineral; 2) deve conhecer o segredo da dissolução; 3) deve saber qual é o significado do
“carvalho oco” (a fornalha); 4) deve conhecer as razões e a forma da retificação dos corpos depois da
volatilização; 5) deve conhecer o segredo da “projeção” (refinamento final); e 6) deve conhecer o fogo e
seu regime.
A seguir, Plattes sustenta que o julgamento de toda pessoa deve estar fundamentado nos melhores
livros, antes de abordar a prática. Por isso, é necessário saber quais são os livros verdadeiros e quais são
os falsos. A este respeito, Plattes faz uma análise da bibliografia alquímica corrente na época, e,
surpreendentemente, critica obras de grande destaque na época, como o Margarita pretiosa de Petrus
Bonus Ferrariensis, o Philosophia chyimica tribus tractatibus comprehensa de Gaston Dulco Clavens e De
interitu alchymiae metallorum transmutatoriae tractatus aliquot de Nicolas Guibert. Todas essas seriam obras
puramente teóricas, redigidas por eruditos, mas que careciam da mínima prática e, por isso, não serviam
para nada3.
Assim, Plattes sugere que o critério para avaliar esse tipo de obras seja prático: os autores que
considera confiáveis são aqueles que obtiveram incríveis riquezas, de forma inexplicável. E, portanto,
recomenda:
• The compound of alchymie de Georgius Ripleus Anglicus, porquanto sustentou sozinho um exército em
Rodes;
• The hyerogliphical figures, de Nicholas Tilamellus, que construiu e manteve sete igrejas e sete hospitais
em Paris;
3

A crítica de Plattes surpreende por ser muito precoce e destinada a obras ainda respeitadas no século XVII (Geoghegan,
1962, p. 101).
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Todas as obras de Raymundus Lullius, que fabricou ouro na Torre de Londres a fim de equipar um
exército contra os turcos; e
• As obras de Bernardus Comes Trevisanus, que conseguiu recuperar suas terras, depois de tê-las
perdido, precisamente, fazendo experimentos alquímicos (Plattes, 1655, pp. 61-62).
Dos elementos levantados até aqui nessas duas obras de Plattes, infere-se que estas estiveram entre
as primeiras destinadas a revelar segredos de ofício. Uma prática que, de forma progressiva, acabaria se
difundindo na ciência inglesa seiscentista (Alfonso-Goldfarb, 2000; Eamon, 1994, caps. 9 e 10). Notese, porém, que até a recente onda de estudos sobre o “Grupo de Hartlib” 4, ao qual pertencia, Plattes
era mencionado apenas na literatura referente à história da agricultura inglesa e em estudos isolados
sobre alquimia (Prothero, 1936; Fussell, 1955; Debus, 1961; Geoghegan, 1962). Como seria possível,
então, verificar o contexto em que nasce um movimento dessa magnitude? E neste, como localizar as
obras de Plattes?

•

3

AS RELAÇÕES ENTRE MILENARISMO
POSSIBILIDADES DE ANÁLISE

E

CIÊNCIA

ÚTIL:

ALGUMAS

É pouco o que se sabe sobre Plattes antes de se relacionar com Hartlib5. Seu nome sugere uma
origem holandesa e é possível que fosse filho de algum dos artesãos estrangeiros que migraram para a
Inglaterra no final do século XVI, a fim de aproveitarem seus conhecimentos sobre drenagens,
agricultura e metalurgia.
Inicialmente, Plattes se associou a William Engelbert, um dos engenheiros militares do partido anticatólico e anti-espanhol. Através de sua intermediação, Plattes entrou em contato com inventores,
químicos e outros personagens preocupados com o desenvolvimento da agricultura, um ativo grupo de
pessoas dedicado à inovação e ao experimento. Mas também entrou em contato com o matemático
John Pell, defensor da ciência baconiana, o que foi para Plattes um estímulo para que rompesse com o
hábito de segredo característico dos artesãos, publicando suas idéias sobre agricultura e mineralogia.
Percebe-se, assim, a existência de toda uma rede de implicações por trás da produção de suas obras.
Ao invés de classificá-las e rotulá-las como pertencentes a um ou outro campo de saber, precisamos
refletir acerca de sua localização no mapa da ciência em território inglês.

3.1

Esferas contextuais: o “Grupo de Hartlib”

O estudo das variáveis que desenharam esse mapa particular conduz, habitualmente, os estudiosos à
assim chamada “tese Weber- Merton”. Sucintamente, essa tese nos diz que o campo principal de estudo
a ser averiguado para a compreensão da ciência inglesa no século XVII será definido pela problemática
religiosa (Zaterka, 2003, pp. 30-34).
Naturalmente, há uma gama quase infinita de caminhos nesse mapa que, sem alguma delimitação
prévia, seria praticamente impossível de percorrer. Para melhor delimitarmos essas possibilidades,
tomamos emprestado o conceito algébrico de “condições de contorno”. Ou seja, a aplicação de valores
limites ao campo das infinitas possibilidades de uma equação formal.
Assim, o conflito religioso inglês serve apenas como uma primeira esfera de estudos mais gerais.
Uma segunda esfera se destaca, singularmente, no cenário religioso inglês seiscentista: a profunda
convicção da iminência do Final dos Tempos, ou seja, o que se chamou de Milenarismo. Mas, o
Conceito construído por estudiosos contemporâneos para representar o espectro de indivíduos com intersecção em Hartlib,
abarcando estudiosos, políticos, empresários, educadores e cientistas, facilitando sua comunicação mútua (Greengrass et al.,
2002, p. 2).
5 A única fonte para dados biográficos de Plattes é Charles Webster (1979, pp. 14-21) e é a que temos utilizado no presente
estudo. Acessoriamente, um comentário manuscrito anônimo, na página do rosto do Discovery of subterraneal treasure, afirma
que “o autor desta obra morreu de pura miséria em 1644”, reconhecendo a generosidade de Hartlib.
4
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Milenarismo que, particularmente, interessa-nos aqui é aquele de base erudita, e não popular. Seu
emblema foi o projeto de se construir uma “ciência da profecia”. Projeto esse de que participaram,
virtualmente, todos os estudiosos da época, acadêmicos ou não (Rattansi, 1972; Webster, 1979; Rossi,
1992).
Essa segunda esfera seria ainda ampla, pois incluia muitas linhagens de pensadores diferentes, como
seriam, por exemplo, os chamados Platonistas de Cambridge, o Grupo de Hartlib e o Grupo de
Londres de 1645 (Waisse-Priven & Alfonso-Goldfarb, 2005). Em nosso caso particular, veremos que o
foco de estudos define-se melhor a partir do chamado Grupo de Hartlib, que delimita uma terceira
esfera para nossas averiguações.
Essa terceira esfera se configura, pois Milenarismo significava, também, a iminência da redenção
final, e muitos se sentiram compelidos a acelerar esse processo tanto quanto fosse possível. Nesse
contexto surgiu um movimento singular que os estudiosos chamam de “Grupo de Hartlib”. Trata-se de
uma vasta rede de intercâmbios, tecida entre 1630 e 1660, em torno aos “Três Estrangeiros”: o
intelligencer6 germânico Samuel Hartlib (1600-1662), o pedagogo moravo Jan Amos Komensky, ou
Comenius (1592-1670), e o escocês John Dury (1596-1680)7.
Lembramos aqui, brevemente, que o construto “Grupo de Hartlib” e sua relação com as origens da
ciência moderna é produto de uma síntese interpretativa, devida à ação sucessiva de George Turnbull,
Hugh Redwald Trevor-Roper (Baron Dacre of Glanton) e Charles Webster. Num intervalo de 50 anos,
entre 1920 e 1975, o primeiro redescobriu documentos pessoais de Hartlib, o segundo realizou uma
leitura historicamente contextualizada e o último formulou a hipótese da intermediação fundamental de
Hartlib na origem da ciência moderna, com base no contexto puritano (Greengrass et al., 2002, pp. 911).
Voltando a nosso foco principal, para o trio composto por Hartlib, Comenius e Dury, a redenção
demandava a unidade mais profunda e mais ampla de todos os aspectos da vida humana. E assim,
realizam uma leitura peculiar do texto da Escritura Sagrada: esta ensinava que no estado edênico, e
portanto, também no futuro estado de redenção final, a característica da humanidade consistia no
domínio sobre a natureza. Esse objetivo se articulava perfeitamente com as teses de Francis Bacon, e
com esses elementos começou a ser articulada uma ampla rede de intercâmbios, destinada a realizar na
prática – e isso é o fundamental – a unificação dos mundos material e espiritual (Borchardt, 1990).
Essa, de forma sintética, é a proposta da pansophia de Comenius. E um dos operadores essenciais
nessa transformação, seria a ciência, em seu papel de portadora da chave da prosperidade.
A função de Hartlib consistirá em catalisar a unificação, colocando em contato personagens que
jamais se relacionariam espontaneamente entre si. Graças à articulação de uma vasta e complexa rede
epistolar, Hartlib teria influenciado boa parte da Europa protestante. Essa rede incluía componentes
comerciais, eclesiásticos, educativos, acadêmicos, diplomáticos e também familiares, em virtude das
freqüentes migrações devidas a motivos econômicos ou político-religiosos (Hotson, 2005).
Mas, como foi mencionado, um dos elementos que definem o Milenarismo inglês do século XVII é
a tentativa de recriar o estado edênico de prosperidade material “aqui e agora” na Terra. Para tanto, um
dos objetivos de Hartlib consistiu em difundir os saberes destinados a melhorar – e aqui a palavra de
ordem é improvement – as condições de vida do homem comum, no exercício de suas atividades
cotidianas. Essa é a esfera que circunscreve imediatamente a obra de Plattes.

3.2

Ensaiando as condições de contorno

Em síntese, o “Grupo de Hartlib” representa uma das possibilidades de interface entre Milenarismo
e a nova ciência inglesa. A obra de Plattes seria uma das urdeduras desse tecido específico. Conforme

6
7

Intelligencer: agente para a difusão de inovações (Greengrass, 2000).
O sucesso desses estrangeiros ter-se-ia devido ao relativo atrasso das universidades inglesas a respeito das germânicas nos
séculos XVI e XVII (Hotson, 2002, pp. 31-32).
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indicado, na instância presente, as origens da ciência moderna na Inglaterra postuladas na tese WeberMerton não são suficientes para delimitar o espectro específico de nossa análise. Talvez por isso,
documentos como os de Plattes foram classificados de formas tão distintas pelos diferentes autores.
É só com referências a condições específicas de contorno que se pode compreender os documentos
de Plattes. E não só compreendê-los, mas perceber que são representativos do período. O que permite
compreender sua obra é o Milenarismo, com seu projeto de uma ciência útil e da difusão de
conhecimentos até então considerados secretos. Todavia, a terceira esfera descrita só faz sentido se
recortada e relacionada às outras duas esferas maiores, ou seja, criando efetivamente as condições de
contorno.
Em particular, nas duas obras de Plattes verificadas aqui, e de forma mais difusa em toda sua
produção existente, reitera-se sua intenção primordial de educar as massas, ajudá-las a se tornar
prósperas e, dessa forma, contribuir ao bem estar material do reino. Por isso, afirma de maneira
explícita, uma e outra vez, que seu objetivo não consiste em enunciar teorias científicas, mas sempre
que as menciona é apenas para fundamentar seu uso prático. Sempre em prol da meta final: acelerar a
vinda do Reino de D-us na Terra8, superlativizando, derradeiramente, as preces de Geber:
“benedectissimum ist D-us, sublimissimus, gloriosissimus, et omnipotentissimus et benedictissimus, fite ejus Nomen in
secula seculorum” (Plattes, 1655, p. 88).
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As inferências causais na teoria epistemológica de Hume
Silvio Seno Chibeni

1

INTRODUÇÃO

2

O PAPEL DAS INFERÊNCIAS CAUSAIS

*

O núcleo da noção de inferência é o da extração de uma conclusão a partir de um conjunto de
proposições assumidas como verdadeiras. Em geral dá-se ênfase ao aspecto formal do processo, em
contraste com o conteúdo cognitivo daquilo que constitui a base e a conclusão da inferência. Isso
naturalmente está ligado ao fato de que são as inferências dedutivas, ou lógicas, que fornecem o
paradigma, ou caso ideal de processo inferencial, por garantirem a verdade da conclusão quando se
assume a verdade das premissas a partir da qual ela é deduzida, e por terem sua validade fundada
unicamente em sua forma.
É patente, no entanto, a insuficiência desse tipo de inferência para os propósitos da ciência e do
homem comum. Nem todas as inferências feitas no âmbito da ciência e da atividade cognitiva ordinária
podem ser reduzidas ao padrão dedutivo – na verdade bem poucas delas são passíveis de tal redução.
Assim, nas análises contemporâneas do assunto costuma-se distinguir dois outros tipos de inferência: as
inferências indutivas, nas quais uma base uniforme de evidência é estendida para casos novos
semelhantes, ou para o caso geral, e as inferências abdutivas, nas quais o poder de explicação de uma
determinada hipótese é tomado como fator evidencial da sua verdade.
Há, no entanto, outra forma de inferência, aparentemente diferente das três anteriores, que
igualmente desempenha papel importante tanto no contexto da vida comum como no científico: as
inferências causais, pelas quais se inferem efeitos de causas ou vice-versa. É sobre essas inferências que
Hume centralizou sua atenção. As razões que deu para essa escolha são brevemente examinadas na
próxima seção.
Há variações de detalhe na forma pela qual Hume aborda as inferências causais no Tratado da
natureza humana [1739-1740] e na Investigação sobre o entendimento humano [1748]1. Inverto aqui a ordem
temporal de sua publicação e começo pela segunda dessas obras. Hume abre a seção 4 propondo a
conhecida divisão dos “objetos da razão ou investigação humanas” em “relações de idéias” e “questões de
fato” (Hume, Enquiry [1748], 4.1). O critério para a distinção é tanto epistemológico (as primeiras são
conhecidas por intuição e demonstração; as segundas por experiência e observação) como lógico ou
modal (as relações de idéias são necessárias; as questões de fato contingentes; Hume, Enquiry [1748],
4.1-2). Porém não é esse o ponto que mais interessa aqui. O que tem relevância direta para a presente
discussão é a identificação que Hume faz, já no parágrafo 3, do seu objeto principal de investigação:

*
1

Departamento de Filosofia, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas. Caixa Postal
6110, Unicamp, Campinas, Brasil. CEP 13083-970. Web-site: <www.unicamp.br/~chibeni> E-mail: chibeni@unicamp.br.
Na seqüência essas obras serão chamadas, respectivamente, de Tratado e Investigação, e referências a elas seguirão o padrão
estabelecido pelas edições indicadas na lista de referências, segundo a qual, por exemplo, ‘Hume, Treatise [1739-1740],
1.3.6.2’ e ‘Hume, Enquiry [1748] 2.5’, indicam, respectivamente, ‘A treatise of human nature, livro 1, parte 3, capítulo 6,
parágrafo 2’, e ‘An enquiry concerning human understanding, seção 2, parágrafo 5’.
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Assim, pode ser um assunto digno de interesse investigar qual é a natureza da evidência que nos assegura
acerca de alguma existência real e questão de fato além do testemunho presente de nossos sentidos ou dos
registros de nossa memória. Observa-se que tanto os antigos como os modernos pouco cultivaram essa
parte da filosofia [...]. (Hume, Enquiry [1748], 4.3)

Em outras palavras, Hume está interessado em investigar como é possível (se é que é possível)
estender nosso conhecimento de questões de fato além da experiência direta, presente ou passada. Essa
extensão constitui um caso do que Hume chama de “raciocínio” – uma acepção abrangente do termo,
que aparece tanto aqui como no Tratado, e que contrasta com a acepção mais estrita, de raciocínio
demonstrativo.
Pois bem: Hume imediatamente propõe que “Todos os raciocínios sobre questões de fato parecem
estar fundados na relação de Causa e Efeito” (Hume, Enquiry [1748], 4.4). A forma pela qual Hume
argumenta a favor dessa afirmação na Investigação é por meio de exemplos, como o do homem que
conclui que numa ilha deserta já houve homens a partir do achado de um relógio ou outro tipo de
máquina. Esse processo argumentativo pode ser persuasivo para o homem comum, mas certamente
deixa o filósofo insatisfeito. Talvez seja levando isso em conta que Hume qualifica sua afirmação com
um “parece”, embora essa qualificação seja depois efetivamente ignorada no restante da análise.
No Tratado, obra concebida com menor atenção a um público geral, Hume havia procurado oferecer
uma fundação mais rigorosa para a referida tese. Ele começa com a identificação, já na primeira parte
do livro 1, seção 5, de sete tipos de “relações filosóficas”, enumeração essa que Hume pretende exaustiva. O
assunto é retomado na terceira parte desse livro, que inicia justamente com a subdivisão das sete
relações em dois grupos (Hume, Treatise [1739-1740], 1.3.1.1):
1. As que “dependem unicamente das idéias que comparamos”: semelhança, proporção em quantidade
ou número, graus em qualquer qualidade, e contrariedade;
2. As que “podem ser mudadas sem nenhuma mudança nas idéias” relacionadas: identidade, relações de
tempo e lugar, e causação.
Somente as relações do primeiro tipo “podem ser objeto de conhecimento e certeza”; elas são o
“fundamento da ciência” [Hume, Treatise [1739-1740], 1.3.2.1]. Das quatro, três “podem ser descobertas
à primeira vista”, ou seja, intuitivamente: semelhança, graus em qualquer qualidade e contrariedade.
Apenas as relações de proporção em quantidade ou número podem requerer demonstração.
O que mais interessa a Hume são as relações do segundo grupo: identidade, relações de tempo e
lugar, e, especialmente, causação. Hume começa seu estudo esclarecendo a noção de raciocínio. “Todos
os tipos de raciocínio não passam de uma comparação, e de uma descoberta das relações [...] que dois
ou mais objetos guardam entre si”2. Mas essa é uma noção intoleravelmente abrangente. Percebendo
isso, Hume imediatamente acrescenta que quando os dois objetos estão presentes aos sentidos, trata-se
antes de percepção do que de raciocínio propriamente dito. Desse modo, diz,
[...] não devemos considerar raciocínio nenhuma das observações que façamos sobre identidade e relações de
tempo e lugar, visto que em nenhuma delas a mente pode ir além do que está imediatamente presente aos
sentidos, quer para descobrir a existência real dos objetos ou as relações entre eles. É somente a causação
que produz uma conexão capaz de nos assegurar, a partir da existência ou ação de um objeto, que uma
outra existência ou ação a precedeu ou seguiu. (Hume, Treatise [1739-1740], 1.3.2.2)

Hume chega, pois, ao mesmo ponto a que chegaria depois na Investigação, porém por um sofisticado
processo de enumeração e exclusão. Não examinarei aqui possíveis dificuldades que esse processo
envolve3.
Neste ponto começa, no Tratado, a ambigüidade de sentido do termo objeto, que ora designa percepções, ora objetos reais do
mundo. Mas esse ponto delicado não precisa ser explicitamente discutido agora, o contexto deixando clara a acepção em
que o termo é empregado.
3 Sobre isso, ver Kemp Smith, 1941, cap. 15. Nesse capítulo o autor também discute o ponto mencionado na nota precedente.
2
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3

A NATUREZA DAS INFERÊNCIAS CAUSAIS

Em seguida, Hume lança-se, no Tratado, numa longa busca das impressões das quais a idéia de
causação possa se originar. Isso é necessário para conferir clareza à idéia e, por conseguinte, aos nossos
raciocínios que a envolvam. No entanto, essa busca logo se interrompe, por falta temporária de material
empírico, por assim dizer. Hume não consegue encontrar a impressão da qual deriva a idéia de conexão
necessária – que ele reputa como o componente mais importante da idéia de causação (Hume, Treatise
[1739-1740], 1.3.2.11) – nem pelo exame de casos individuais, nem de conjunções regulares de causas e
efeitos. É então que Hume propõe uma intrigante inversão de método: investigar antes as inferências
causais, para depois completar, se tudo der certo, a análise da idéia de causação.
Mesmo antes de propor explicitamente esse curioso método (em Hume, Treatise [1739-1740],
1.3.6.3), Hume já havia começado a identificar as “partes componentes de nossos raciocínios sobre
causas e efeitos”, numa pequena seção que leva esse título e na que a segue (ibid., 1.3.4 e 5). Nas
expressões de Hume (Treatise [1739-1740], 1.3.5.1), essas partes são:
1. Uma “impressão da memória ou dos sentidos”;
2. Uma “idéia daquela existência que produz ou é produzida pelo objeto da impressão”; e
3. A “transição” da impressão para “a idéia da causa ou efeito conectado”.
A primeira tese importante que Hume sustenta é que a inferência em questão não deriva meramente
de uma inspeção desses objetos, considerados individualmente4:
Não há nenhum objeto que implique a existência de nenhum outro, se considerarmos esses objetos em si
mesmos, nunca olhando além das idéias que deles formamos. Tal inferência redundaria em conhecimento,
e implicaria a absoluta contradição e impossibilidade de se conceber algo diferente. Como, porém, todas as
idéias distintas são separáveis, é evidente que não pode haver nenhuma impossibilidade desse tipo. (Hume,
Treatise [1739-1740], 1.3.6.1)

Daí Hume conclui que “é somente pela experiência que a existência de um objeto pode ser inferida a
partir da existência de outro.” Na seção 2 dessa mesma parte 3, Hume já havia estabelecido que essa
experiência envolve a contigüidade e a anterioridade temporal das causas relativamente aos efeitos. Mas isso
evidentemente não é tudo. Agora identifica um terceiro elemento: a conjunção constante em casos
semelhantes (Hume, Treatise [1739-1740], 1.3.6.2-3). Tão logo tenhamos tido a experiência dessa
conjunção constante ou regular passamos a inferir efeitos de causas, ou vice-versa:
Em todos os casos nos quais aprendemos a conjunção de causas e efeitos particulares, ambos as causas e
os efeitos foram percebidos pelos sentidos, e são rememorados. Mas em todos os casos em que
raciocinamos sobre eles apenas um é percebido ou rememorado, e o outro fornecido de conformidade
com nossa experiência passada. (Hume, Treatise [1739-1740], 1.3.6.2; grifei)

Embora importante, essa relação de conjunção constante, que acaba de ser descoberta pela
consideração de uma multiplicidade de casos semelhantes, não parece ajudar muito na descoberta da
conexão necessária, que é o quarto e último elemento essencial da relação causal. “Da repetição de uma
impressão passada qualquer [...] nunca surgirá uma idéia nova original, como a de conexão necessária”
(Hume, Treatise [1739-1740], 1.3.6.3). É precisamente aqui que Hume suspende a busca das origens
dessa idéia – busca retomada na seção 14 –, para aprofundar o estudo das inferências causais.
Visto que tais inferências dependem da experiência da conjunção constante, devemos determinar
“se a experiência produz a idéia [inferida] por meio do entendimento ou da imaginação” (Hume, Treatise
[1739-1740], 1.3.6.4). Se fosse pelo entendimento, pondera Hume, ele teria de basear-se no princípio de
que o curso da Natureza continua sempre o mesmo. Mas essa proposição funda-se ou em argumentos
demonstrativos ou em argumentos “de probabilidade”, i.e., acerca de questões de fato. Esse o dilema
4

Cumpre notar que essa tese não é original de Hume; alguns de seus precursores próximos, como Malebranche, já a haviam
defendido.
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famoso armado por Hume5.
Quanto ao primeiro ramo do dilema, é fácil ver que a referida suposição não se baseia numa
demonstração, pelo simples fato de podermos perfeitamente conceber uma alteração no curso da
Natureza. E “formar uma idéia clara de uma coisa é um argumento inegável para sua possibilidade”, e,
portanto, do caráter não demonstrativo (ou intuitivo) de seu contrário (Hume, Treatise [1739-1740],
1.3.6.5).
Mas o segundo ramo do dilema também está bloqueado, pois já ficou estabelecido que os
raciocínios “prováveis” assentam na relação causal, que a seu turno deriva da experiência de que em
todos os casos passados certos objetos mostraram-se sempre conjugados. Assim, todo raciocínio
provável funda-se na suposição de uma semelhança entre os objetos acerca dos quais tivemos
experiência e aqueles que não experimentamos. É, pois, impossível que essa suposição se apóie em
raciocínios prováveis, pois desse modo haveria uma circularidade (Hume, Treatise [1739-1740], 1.3.6.7).
Esse resultado negativo é enunciado sinteticamente por Hume um pouco adiante:
Assim, não apenas nossa razão falha na descoberta da conexão última de causas e efeitos, mas mesmo após a
experiência haver-nos informado de sua conjunção constante é impossível satisfazer-nos pela razão por que
devamos estender essa experiência além dos casos particulares que caíram sob nossa observação. [...] A
razão [i.e., o entendimento] nunca pode nos mostrar a conexão de um objeto com outro, embora auxiliada
pela experiência, e pela observação de sua conjunção constante em todos os casos passados. (Hume,
Treatise [1739-1740], 1.3.6.11-12)

A conclusão final de Hume, tão original quanto desconcertante, é a de que as inferências causais
dependem de outra faculdade da mente: a imaginação:
Portanto, quando a mente passa da idéia ou impressão de um objeto para a crença ou idéia de outro, não é
determinada pela razão, mas por certos princípios que associam as idéias desses objetos, e os une na
imaginação. Se as idéias não possuíssem na imaginação mais união do que os objetos possuem no
entendimento, jamais poderíamos extrair nenhuma inferência de causas a efeitos, nem depositar crença em
nenhuma questão de fato [não observada]. A inferência depende, pois, unicamente da união de idéias [na
imaginação]. (Hume, Treatise [1739-1740], 1.3.6.12; grifei)

Na seção 4 da primeira parte do livro 1 do Tratado, Hume já havia apresentado a tese de que há três
princípios gerais de associação de idéias na imaginação: semelhança, contigüidade e causação6. Parece,
pois, claro que Hume agora está se referindo a eles novamente7. Aprofundando a análise, Hume
procura mostrar agora, nas seções 8 e 9 dessa parte 3, que embora a semelhança e a contigüidade
possam reforçar as inferências causais (na medida em que contribuem para avivar a idéia inferida, e
portanto a crença em seu objeto), por si sós não podem conduzir a nenhuma conclusão. É somente a
associação por causa e efeito que é capaz disso.
Ao detalhar o ponto na primeira dessas seções, Hume usa pela primeira vez, no Tratado, o termo
costume para se referir à “origem” da crença que se segue de uma impressão presente que, em casos
semelhantes observados no passado, sempre esteve conjugada à impressão correspondente ao objeto
dessa crença.
Uma das poucas melhorias introduzidas pela Investigação, relativamente ao Tratado, diz respeito
justamente à explicação desse ponto fundamental. Na seção 4, Hume apresenta as razões céticas para a
exclusão das inferências causais do âmbito do entendimento. Quase em seu final, esclarece que não está
Cumpre notar que essa tese não é original de Hume; alguns de seus precursores próximos, como Malebranche, já a haviam
defendido.
6 Como se sabe, essa tese reaparecerá na seção 3 da Investigação, porém ali é, curiosamente, estendida para outra faculdade da
mente, a memória.
7 Monteiro, 2000, sustentou, de forma original, que se trata de outra coisa. Não posso aqui me deter no exame dessa tese, cuja
sustentabilidade não me parece clara.
5
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pondo em dúvida a autoridade da experiência; somente um louco o faria. O que pretende é, como
filósofo, “examinar o princípio da natureza humana capaz de dar essa poderosa autoridade à
experiência” (Hume, Enquiry [1748], 4.20). Na seção seguinte prossegue tranqüilizando o leitor. Não se
deve temer, diz ele, que essa filosofia perturbe nossas ações, já que a Natureza sempre prevalecerá sobre
quaisquer raciocínios abstratos. Assim, embora em nossas inferências experimentais haja, como
mostrou, um passo que a mente dá sem o apoio de nenhum raciocínio ou processo do entendimento,
isso não põe em risco tais inferências, “das quais depende quase todo o nosso conhecimento. Se a
mente não é levada a efetuar esse passo por argumentos, tem de ser induzida por algum princípio de
igual peso e autoridade” (Hume, Enquiry [1748], 5.2; grifei).
Esse princípio é o “Costume ou Hábito”, conclui Hume logo adiante (5.5): o hábito que se forma a
partir da observação de casos repetidos de sucessão de dois tipos de objetos ou processos. Adverte,
porém, que não pretende haver dado assim a causa última da propensão que temos de extrapolar a
experiência passada; apenas indicou um importante princípio da natureza humana, bem conhecido por
seus efeitos. Hume classifica essa sua proposta como uma “hipótese”, que se recomenda à nossa
aceitação pela virtude de poder explicar, entre outras coisas, por que as inferências causais não são
extraídas a partir de um único caso, mas apenas de uma multiplicidade de casos semelhantes8.

4

O ESTATUTO DA “SOLUÇÃO CÉTICA” DE HUME

Essa proposta humeana, de que as inferências causais – uma das mais importantes formas de
inferência – não são da alçada do entendimento, ou seja, da parte cogitativa da mente humana, ficando
a cargo da imaginação, naturalmente favoreceu uma interpretação puramente cética de sua teoria. De
fato, tal interpretação predominou nas duas centenas de anos que se seguiram ao aparecimento das
obras de Hume. Que credenciais epistêmicas poderia ter a imaginação, faculdade usualmente associada
à ficção, à poesia e outras formas de criação artística? Como, operando sobre a base de meros hábitos,
poderia gerar conhecimento legítimo?
Não obstante essas objeções, o século XX assistiu ao surgimento de uma opção interpretativa que
cada vez ganha mais adeptos. Uma figura central nessa nova abordagem foi Norman Kemp Smith, que
apontou, já em 1905, a presença de traços naturalistas no pensamento de Hume. O assunto foi
amplamente desenvolvido no seu clássico livro de 1941, The philosophy of David Hume. Outros autores
depois seguiram a mesma vertente, esforçando-se por mostrar que a teoria humeana do conhecimento
– e em particular a porção sobre as inferências causais – comporta uma interpretação positiva9.
Não há espaço aqui para adentrar essa complexa controvérsia. Queria apenas mencionar que a nova
interpretação chama a atenção para passagens como a que transcrevi há pouco, na qual Hume afirma
que as inferências causais “tem de ser induzida[s] por algum princípio de igual peso e autoridade” que
as demonstrações do entendimento (Hume, Enquiry [1748], 5.2). Vejamos ainda estes comentários, que
Hume adita um pouco mais adiante:
O costume é, pois, o grande guia da vida humana. É apenas ele que torna a nossa experiência útil para nós,
e nos faz esperar, no futuro, uma seqüência de eventos similar às que nos apareceram no passado. Sem a
influência do costume seríamos totalmente ignorantes acerca de toda questão de fato que se estenda além do
que está imediatamente presente à memória e aos sentidos. Nunca saberíamos como ajustar os meios para os
fins, ou empregar nossos poderes naturais na produção de qualquer efeito. (Hume, Enquiry [1748], 5.6;
grifei)

8
9

Ver, porém, Hume, Treatise [1739-1740], 1.3.8.14 para uma qualificação importante dessa afirmação. Sobre esse assunto,
consulte-se também Monteiro, 1997.
Entre os proponentes dessa interpretação não-cética, ou de um ceticismo mitigado, estão Nelson Goodman, John Wright,
Edward Craig, Galen Strawson e João Paulo Monteiro; ver referências no final.
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Note-se que mesmo na interpretação positiva da teoria epistemológica de Hume – o “Novo Hume”,
na expressão mordaz de Kenneth Winkler (1991), um de seus mais importantes críticos –, o que se
infere causalmente não tem o estatuto de uma certeza plena, ou “metafísica”, mas apenas de “certeza
moral”, para adaptar uma expressão usada por Descartes em outro contexto. Quanto a esse
enfraquecimento de nosso ideal epistêmico, devemos nos lembrar das eloqüentes observações de
Goodman, no clássico “The new riddle of induction”, de que o problema tratado por Hume “não pode
ser o de se alcançar conhecimento inalcançável ou de dar conta de um conhecimento que de fato não
temos”10. Segundo Goodman, “devemos desculpas tardias a Hume” (1983, p. 64), por haver
interpretado aquilo que ele mesmo chamou de “solução cética” de seu problema como se não fosse
nenhuma solução. A solução é cética na medida em que se desenvolve fora do âmbito tradicional do
entendimento, mas nem por isso deixa de ser uma solução:
Quão satisfatória é essa resposta [das inferências causais baseadas no hábito]? As críticas mais pesadas
assumiram a posição legalista de que o tratamento de Hume pertence, quando muito, à questão da fonte
das predições, não à de sua legitimidade; que ele estabelece as circunstâncias sob as quais fazemos dadas
predições – e nesse sentido explica por que as fazemos –, mas deixa intacta a questão de nossa permissão
para fazê-las. Indicar origens não é estabelecer validade, diz a velha queixa: a questão real não é por que
uma predição de fato é feita, mas como pode ser justificada. Visto que isso aponta para a incômoda
conclusão de que o maior dos filósofos modernos perdeu completamente o ponto de seu próprio
problema, desenvolveu-se a idéia de que, na verdade, ele não levou muito a sério sua solução,
considerando o problema principal como não resolvido, ou talvez insolúvel. Falamos, assim, do ‘problema
de Hume’ como se o tivesse proposto como uma questão sem resposta. [...] Tudo isso me parece muito
errado. Penso que Hume capturou a questão central e considerou sua resposta passavelmente efetiva. E
penso que essa resposta é razoável e relevante, mesmo que não seja inteiramente satisfatória. (Goodman,
1983, pp. 60-61)

Entre razões para essa insatisfação com a solução de Hume talvez esteja a dificuldade, dentro da
teoria humeana, de se distinguir as regularidades causais das regularidades que o senso comum se
recusaria a dar como causais (o apito do trem seguindo-se regularmente por sua chegada na estação, por
exemplo). Outro ponto fraco, apontado, entre outros, por Kemp Smith, mas percebido também pelo
próprio Hume, liga-se à noção de crença causal, que Hume inicialmente tenta explicar exclusivamente em
termos da vivacidade de idéias. Mas isso tudo constitui assunto para outro artigo (Chibeni, 2006).
Quero, para concluir, considerar brevemente a intrigante questão da ausência do tópico das
inferências causais nas discussões epistemológicas contemporâneas. Limito-me a apontar, para esse
fato, as seguintes razões:
1. O caráter revolucionário da “solução” humeana do problema da natureza das inferências causais, que
levou, como indiquei, a uma interpretação cética de aceitação quase generalizada, até bem recentemente.
Hume teria demonstrado, de uma vez por todas, a natureza não cognitiva de tais inferências, que
deixaram, por conseguinte, de ser levadas a sério nas discussões epistemológicas.
2. A pregação contra a noção de causa (por essa razão e por outras) feita por alguns filósofos
contemporâneos, notadamente Bertrand Russell, que chegou a propor abertamente o banimento total e
definitivo da noção, tanto na ciência como na própria filosofia. Mais tarde ele se arrependeu, mas o
estrago já estava feito (Chibeni, 2002).
3. A suposição de que o problema tratado por Hume era o problema da indução. As inferências causais
de Hume nada seriam senão inferências indutivas. Assim, o que se acreditava relevante na teoria
humeana estaria englobado na discussão deste último problema. Pode-se, porém, argumentar que esse é
um engano interpretativo (Monteiro, 2001).
10

Goodman, 1983, p. 62. Note-se que, como quase todo mundo, Goodman identifica o referido problema de Hume com o
problema da indução. Acredito que essa identificação seja incorreta (ver o penúltimo parágrafo deste artigo).
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Essas sugestões não poderão ser desenvolvidas aqui. Espero que, ao menos, representem um
desafio para análises históricas e epistemológicas ulteriores.
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El realismo estructural es posible
Susana Lucero *

1

INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha tomado impulso una concepción del realismo que se distancia marcadamente
del realismo científico tradicional, es el realismo estructural, el cual a su vez se diversifica en dos
versiones que presentan diferencias en el grado de radicalidad de sus tesis. Como toda posición realista,
el realismo estructural se compromete con la existencia de un mundo independiente de la mente. En
segundo lugar sostiene que lo único que podemos conocer son los aspectos estructurales de los objetos
del mundo físico, no su naturaleza intrínseca. Las dos modalidades con que se presenta actualmente el
realismo estructural consisten en una versión epistémica, realismo estructural epistémico para el cual,
cualquiera sea la naturaleza de las entidades del mundo, ésta se encuentra fuera de nuestro alcance
cognoscitivo; en consecuencia, la ciencia solamente tiene acceso a las propiedades estructurales de las
entidades bajo estudio, las cuales se ven reflejadas en las ecuaciones matemáticas de las teorías
científicas. Los proponentes más destacados del realismo estructural epistémico son Henri Poincaré
(1945), John Worrall (1997) y Eli Zahar (2001). La segunda versión del realismo estructural sostiene una
tesis ontológica más radical: lo único que podemos conocer del mundo son sus aspectos estructurales
porque de hecho es lo único que hay. Esta variante es el realismo estructural óntico, ha sido propuesta y
defendida por James Ladyman (1998) y S. French (2003), entre otros autores. Más recientemente Adjan
Chakravartty (2004) ha elaborado una concepción que pretende integrar los aspectos ónticos y
epistemológicos de las respectivas doctrinas.
Las motivaciones que inspiraron una y otra posición se originan en preguntas e intereses diversos;
en el primer caso (realismo estructural epistémico), el interés está puesto en dar cuenta de la
continuidad del cambio científico para poder resistir de este modo la fuerza arrasante de la
metainducción pesimista o la “bancarrota” de la ciencia, como la llamara H. Poincaré. En cambio, el
realismo estructural óntico surge bajo la motivación del status ontológico que les corresponde a los
referentes de las teorías, más específicamente a los componentes de la materia, los cuales rehúyen ser
subsumidos en las categorías de la ontología tradicional; tal como lo revelan las actuales teorías
científicas, en particular la mecánica cuántica.
Lo cierto es que a la par que iban tomando cuerpo estas concepciones, se desarrollaban también un
conjunto de argumentos críticos que socavan una u otra de las versiones, y –en algunos casos– la tesis
central que vincula ambas. En varios trabajos, desde 1995 en adelante, Stathis Psillos ha asumido el rol
de crítico agudo del realismo estructural formulando objeciones desde su posición de realista científico
tradicional. Su artículo “¿Es posible el realismo estructural?” (2001) tiene por objeto develar y criticar
sus presupuestos metafísicos; los argumentos desarrollados allí cuestionan la posibilidad de que el
realismo estructural sea una alternativa sustantiva viable del realismo científico. En el ensayo de Psillos
la crítica apunta a dos blancos que llama respectivamente el camino hacia arriba y el camino hacia abajo.
El primero es la posición de Bertrand Russell (1976) y de Grover Maxwell (1970). Toma como punto
de partida el empirismo para culminar en el realismo estructural; el camino hacia abajo es la vía que
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siguen J. Worrall (1989, 1994) y E. Zahar (1994), y en un sentido mucho más estricto, Ladyman (1998)
y French (2003). Parte del realismo científico y desemboca en una posición más débil que la tradicional;
para Psillos ambas vías están equivocadas. En su opinión, el realismo estructural podría ser una
alternativa coherente sólo si incorporara supuestos adicionales que, desde mi punto de vista, no forman
parte de las tesis centrales de ninguno de los partidarios actuales del movimiento.
Esta comunicación focaliza en la crítica de Psillos a las tesis de Bertrand Russell. El objetivo de mi
trabajo es mostrar que el dilema construido por Psillos para derrotar la doctrina de Russell es falaz; en
consecuencia, en lo que respecta al camino hacia arriba, el realismo estructural es aun posible.

2

EMPIRISMO Y REALISMO ESTRUCTURAL

Es posible que el libro Análisis de la materia (1927) de Bertrand Russell, junto con la obra de
Poincaré, La ciencia y la hipótesis (1902), sea una de las primeras obras donde aparece explícitamente
formulada la tesis del realismo estructural epistémico, aunque en el caso de Russell la motivación de la
tesis proviene de las bases empíricas de nuestro conocimiento del mundo físico mientras que en
Poincaré reconocemos otro origen. En el libro mencionado, Russell elabora su teoría causal de la
percepción que se apoya en el hecho de que el conocimiento que nos brinda la percepción no es directo
ni inmediato, como lo sugiere el sentido común, sino indirecto e inferencial como lo demuestra la física.
En efecto, sólo mediante un razonamiento deductivo podemos acceder a las características de los
objetos físicos partiendo del orden y la estructura de nuestro sistema perceptivo, sobre la base del
principio de la proximidad espacio-temporal entre la causa y el efecto. Pero el conocimiento alcanzado
de este modo no nos revela las propiedades intrínsecas de las cosas, lo que podríamos llamar su
naturaleza sino solamente la estructura o diagrama de relaciones. Esta circunstancia no afecta empero la
validez del conocimiento físico puesto que esta ciencia sólo captura las propiedades lógico-matemáticas
de la materia –lo único que por otra parte podemos conocer – , y nada nos dice acerca de sus aspectos
cualitativos:
En efecto, nada hay en la ciencia física que dependa de las cualidades reales. De aquí que, para los fines
prácticos de la física la diferencia entre lo percibido y el estímulo sólo nos obliga a limitarnos a las
propiedades estructurales de lo que percibimos; en tanto que hacemos esto, apenas tenemos que
preocuparnos de recordar que lo percibido y el estímulo son diferentes (Russel, 1976, p. 265).

La teoría causal de la percepción se basa en dos supuestos: la inducción y la admisión de que existe
una semejanza de estructura entre el mundo de los objetos-estímulos o causas por una parte, y la
estructura de las percepciones por otra. Es, por ejemplo, la semejanza que hay entre un mapa y la región
que representa o entre la escritura de un fragmento de discurso y los sonidos del mismo discurso oral.
En el caso particular de los estímulos y las sensaciones provocadas, la semejanza de estructuras no es
una relación unilateral (biunívoca), pues aunque estamos autorizados a inferir que si experimentamos
dos percepciones diferentes entonces ellas deben estar causadas por estímulos diferentes; no ocurre sin
embargo que las diferencias entre los estímulos se vean siempre reflejadas en diferencias
correspondientes en los perceptos. Por ejemplo si observamos a un hombre distante media milla, su
apariencia no cambiará para nosotros porque frunza el entrecejo, pero tal gesto será perceptible si lo
observamos desde una distancia mucho menor. Russell refina el paralelo entre las dos estructuras
sosteniendo que la relación que las vincula es una relación de muchos a uno (multi-unilateral), así que los
dos sistemas correlacionados son semi-semejantes, pero de todos modos esto es suficiente para
garantizar una importante cantidad de conocimientos del mundo externo, observable e inobservable1.
Ahora bien, en estas condiciones, lo que llegamos a conocer válidamente es sólo la estructura del
1

Russell llega a un conocimiento inferencial de la existencia de entidades que no podemos percibir, éstas desempeñan un rol
causal con respecto a las observaciones, por ello su teoría causal de la percepción podría ser vista como una reconstrucción
racional de lo que conocemos a través de la percepción (Votsis, 2006, forthcoming).
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mundo, expresable en relaciones matemáticas:

Por tanto, parece como si siempre que hacemos deducciones partiendo de percepciones, fuera solamente
la estructura lo que válidamente podemos deducir; y la estructura es lo que podemos expresar por la lógica
matemática, comprendiendo las matemáticas (Russell, 1976, p. 295).

De acuerdo con lo expuesto resulta patente que Russell adhiere a la tesis del realismo estructural
epistémico a partir de la teoría causal de la percepción, es lo que Psillos denomina el camino hacia arriba:,
desde el empirismo hacia el realismo estructural.
Veamos ahora los argumentos que esgrime Psillos contra el planteo de Russell y su consecuente
rechazo del realismo estructural epistémico. Psillos se pregunta “¿cómo es posible la inferencia de
Russell”? y responde que el filósofo ha alcanzado un conocimiento inferencial del isomorfismo
estructural entre los dos sistemas. En la semejanza de estructuras propuesta por Russell, Psillos
reconoce el principio enunciado por Helmholz-Weyl que puede formularse del siguiente modo: “A
iguales estímulos corresponden iguales perceptos”, o bien su contrapartida “Diferentes perceptos son
causados por diferentes estímulos”. Este principio, sostiene Psillos, no alcanza a generar el isomorfismo
requerido para lograr un conocimiento aceptable de la estructura del mundo. Dado que la relación
propuesta no se cumple en ambas direcciones (no es de uno a uno sino de muchos a uno), no se puede
sostener el isomorfismo que haría falta sino a lo sumo una relación de inclusión (embedded) de la
estructura de los perceptos en la estructura de los estímulos-causas. En otras palabras, los fenómenos
son isomórficos con una subestructura del mundo.
Si esto es así, la propuesta de Russell pierde todo su atractivo a los ojos de Psillos, ya que el
conocimiento de las relaciones de nuestro mundo de apariencias no puede dictaminar el dominio del
mundo de los estímulos, ni sus propiedades, ni siquiera sus relaciones estructurales. Permaneceremos
definitivamente ignorantes acerca de las entidades que pueblan el universo, pero no solamente con
respecto a su naturaleza intrínseca sino también acerca de su estructura. Es lógicamente posible –razona
Psillos– que dos estímulos a y b, que difieren en propiedades estructurales, produzcan efectos
indistinguibles en nuestro aparato perceptivo. Esta dificultad podría subsanarse empero si se adoptara la
conversa del principio Helmholtz-Weyl, es decir “a iguales perceptos, iguales estímulos”, o su
contrapartida “diferentes estímulos producen siempre diferentes efectos”. El principio converso, que
podemos llamar de Weyl-Helmholtz, garantiza el isomorfismo estructural entre los sistemas
correlacionados. Sin embargo hay que pagar un elevado precio para sostenerlo, nada menos que la
renuncia al realismo: en otras palabras, el componente realista del empirismo de Russell se habría
sacrificado. Así, de acuerdo con Psillos, lo admitió Weyl al afirmar que “[la conversa W-H] constituye el
pensamiento central del idealismo” (Psillos, 2001, pp. S15-16) y creyó que la ciencia debía admitirlo.
Por otra parte, Psillos afirma que para un realista “debería ser posible al menos en principio que el
mundo inobservable pudiera tener una estructura extra, es decir una estructura que no se reflejara
necesariamente en la estructura de los fenómenos” (Psillos, 2001, p. S15). De hecho, el realismo
estructural epistémico impone una restricción epistemológica severa a la tesis epistémica del realismo
metafísico en cuanto a lo que podemos llegar a conocer. Mientras que para el segundo, es decir para el
realismo metafísico, todo es cognoscible, inclusive en sus características definidas, no-formales; para el
primero nada del mundo externo es accesible para nosotros excepto su estructura, entendida como las
propiedades y relaciones puramente formales expresadas matemáticamente. Este tipo de restricción no
convence desde luego a nuestro crítico: en las ciencias empíricas buscamos más que una estructura
formal porque saber que el mundo tiene cierta estructura formal no nos permite explicar ni predecir los
fenómenos. Un realismo de esta naturaleza es poco “excitante”; sería bastante más atractivo saber que a
la estructura formal del mundo le corresponde una estructura natural definida, en otras palabras, un
contenido (Psillos, 2001).
Resumiendo, el argumento de Psillos contra el realismo estructural epistémico de Russell adopta la
forma de un dilema: O bien se cumple la relación de isomorfismo o bien no se cumple. Si no se
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cumple, es decir sin la conversa de Helmholtz-Weyl entonces no es posible lograr un conocimiento
inferencial de la estructura del mundo. Con la conversa del principio, Weyl-Helmholtz, se garantiza el
conocimiento de la estructura del mundo pero al precio de conceder a priori demasiado al idealismo.

3 EL REALISMO ESTRUCTURAL DE RUSSELL ES POSIBLE

El objetivo de esta sección es mostrar que el realismo estructural vía el empirismo de Russell es
posible, demostrando que el dilema planteado por Psillos es falaz. Mis objeciones a sus críticas se
complementan con los aportes de I. Votsis sobre el mismo problema.
Primeramente Psillos sostiene que Russell adquiere un conocimiento inferencial del isomorfismo
entre el mundo de los perceptos y el mundo de los estímulos y que el principio de Helmholtz-Weyl –
implícito en la posición de Russell – no garantiza por sí solo el isomorfismo requerido sino más bien
relaciones de inclusión. Si bien Psillos tiene razón acerca de que el principio de Helmholtz-Weyl no
autoriza isomorfismo, de allí no se sigue que no podamos alcanzar ninguna información confiable
acerca del mundo. Por otra parte, la afirmación del carácter inferencial de la aceptación del principio
por parte de Russell es discutible. Todo lo que Russell sostiene al respecto es que hay una relación de
semi-semejanza estructural entre los dos sistemas correlacionados y esta premisa constituye uno de los
postulados válidos de la teoría causal de la percepción, no un conocimiento inferencial.
Recordemos qué se entiende por semejanza estructural. Russell aclara en primer lugar que la
semejanza entre estructuras se aplica a relaciones o sistemas de relaciones y no a clases. Dos relaciones
P y Q son semejantes, esto es tienen el mismo número de relación o estructura cuando existe una
relación unilateral entre los términos de sus componentes respectivos, tal que siempre que dos términos
tengan la relación P, sus correlativos tienen la relación Q y viceversa. Se hace uso para esta definición
de una relación unilateral S, un correlator ordinal, que conecta biunívocamente los elementos del dominio
de P con los del dominio recíproco Q. La estructura de una relación puede desplegarse en un gráfico o
figura, de manera que si dos estructuras son semejantes, la figura de una puede ser también una
representación gráfica de la otra. Son ejemplos de relaciones semejantes o de semejanza estructural la
relación entre un mapa y el territorio que representa; o por caso, un CD es estructuralmente semejante a
la música que produce. Es muy importante destacar que las estructuras semejantes comparten las
propiedades lógico-matemáticas. Pero la relación que hay entre el sistema de los estímulos-causa y el de
los perceptos no es de semejanza completa de estructuras sino de semi-semejanza puesto que el
correlator ordinal S no es una relación de uno a uno sino de muchos a uno.
La postulación de la semejanza estructural no es sin embargo arbitraria, Russell ofrece razones en
apoyo de su validez. Su fundamento se halla en que no podemos apostar a favor de una semejanza
completa de estructura ni tampoco a favor de una semejanza cualitativa. En efecto, la ciencia física no
nos suministra ningún conocimiento sobre la naturaleza intrínseca de las cosas, así que no podemos
saber si el mundo externo es semejante o diferente del mundo de las percepciones.
Pero conocemos al menos algunas leyes matemáticas que se verifican, las cuales nos dan la pauta de
cierto ajuste estructural. Tenemos además un conocimiento cualitativo de nuestras percepciones y ellas
son parte de la realidad física. Todas estas razones abonan la racionalidad de asumir el postulado de la
semi-semejanza estructural. En palabras de Russell:
Si hay alguna dificultad intelectual para suponer que el mundo físico es, intrínsecamente, completamente
distinto del mundo de las percepciones, ésta será igualmente una razón para suponer que no existe una
completa desemejanza y reconocemos cierta base para afirmar esto último, en el hecho de que las
percepciones forman parte del mundo físico y son la única parte de él que podemos conocer, sin la ayuda
de deducciones generalmente complicadas y difíciles (Russell 1976, p. 307).

Ahora bien, si las relaciones de inclusión son más débiles que las de isomorfismo ¿quedamos por
ello automáticamente inhabilitados para tener algún conocimiento confiable del mundo? Esta parece ser
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la conclusión de Psillos. Por su parte, Ioannis Votsis ha señalado que las relaciones de inclusión
(embeddability) son en realidad mapeos isomórficos de una clase particular: “podemos decir que una
estructura S1 está incluida en una estructura S2 si y sólo si S1 es isomórfica con una subestructura de S2.
(Votsis, forthcoming, p. 9). Si esto es así, no habría ningún impedimento lógico para arribar a un
conocimiento deductivo de una parte del mundo externo. Por cierto este conocimiento no será
exhaustivo ni siquiera en lo que concierne a los aspectos estructurales del mundo, pero semejante
pretensión no está contemplada en ninguna versión del realismo estructural y tal vez se incluya aquí la
forma de realismo científico no estructural que Psillos defiende. Este autor confunde en realidad dos
aspectos del conocimiento: lo que conocemos del mundo y cuánto conocemos acerca de él. Psillos parece
haber perdido, pues, el centro del objetivo de la teoría de Russell.
En otra parte de su ensayo, Psillos da a entender que Russell se opone a la idea de que el mundo
puede contener una estructura extra, llamémosla X, tal que exista una divergencia entre la estructura del
mundo y la estructura de los fenómenos, y agrega que para un realista –sea estructural o tradicional– no
debería ser falso a priori que existe una divergencia. Pero en los escritos de Russell no encontramos
nada que contradiga la existencia de la posibilidad de una estructura extra. Por el contrario el supuesto
de la semi-semejanza estructural nos autoriza a postular que a toda relación de desemejanza en el
mundo de apariencias corresponde una relación de desemejanza en el mundo de los estímulos- causas
pero no a la inversa: no todas las diferencias específicas de la realidad objetiva tienen su manifestación
especular en el mundo fenoménico, aunque el perfeccionamiento tecnológico de los instrumentos de
observación puede ayudarnos a reducir paulatinamente la brecha, aun cuando nunca logremos
eliminarla completamente. De este modo, el ingrediente realista del empirismo de Russell queda a salvo.
Además, que Russell admitiría la existencia de una realidad extra X queda probado porque reconoce
el fenómeno de la subdeterminación de la teoría por los datos: ninguna teoría, en efecto, puede tomarse
como definitiva aunque se ajuste a la evidencia empírica disponible, ya que siempre es posible construir
una teoría alternativa de equivalente adecuación empírica. En términos de Russell:
De las consideraciones que preceden, se desprende que toda deducción física es más o menos precaria.
Podemos construir teorías que respondan a los hechos conocidos, pero nunca podremos estar seguros de
que otras teorías no respondan igualmente bien. Esta es una limitación esencial a la deducción científica,
que generalmente es reconocida por los hombres de ciencia (Russell, 1976, p. 296).

Estos argumentos bastan para demostrar que el primer cuerno del dilema, es decir que no podemos
obtener un conocimiento inferencial de la estructura del mundo sin la conversa del principio
Helmholtz-Weyl, es falso. Con respecto al segundo cuerno del dilema o sea la tesis de que juntos, el
principio de Helmholtz-Weyl y de Weyl-Helmholtz, implican isomorfismo pero al precio de una
concesión al idealismo, Psillos no ofrece una explicación clara de esta consecuencia. Una interpretación
posible es ver la simetría de los dos órdenes en el sentido de la doctrina del esse es percipi de Berkeley,
supuesto que se ha negado la existencia de una estructura extra X del mundo. Pero por supuesto, el
idealismo sugerido es compatible también con la idea de que la contrapartida ontológica de las teorías
científicas es construida y no simplemente dada, a la manera de Kuhn. Los argumentos de Psillos sobre
este problema son confusos si no fuera porque contienen contradicciones con respecto a la postura de
Weyl. En efecto, por una parte afirma que Weyl adhirió al primer principio (Helmholtz-Weyl) porque
abría la posibilidad de conocer algo acerca de la cosa en sí, y por otra parte sostiene que Weyl defendió la
conversa (Weyl-Helmholtz) sugiriendo que la ciencia debería concederle al idealismo que la realidad
objetiva no está dada sino que es construida (Psillos, 2001, p. 3). Psillos viene a decirnos entonces que
la conjunción de los dos principios adoptados por Weyl da lugar al realismo epistemológico y al antirealismo epistémico ¡simultáneamente! De todos modos, la teoría de Russell no implica la conversa del
principio, así que el segundo cuerno del dilema no es atinente a su posición.
En lo que antecede se ha mostrado que el dilema construido por Psillos para derrotar la propuesta
de Russell es falaz. En su opinión el realismo estructural epistémico podría ser una alternativa sustantiva
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viable del realismo científico tradicional si tomara en cuenta la estructura natural que le corresponde a la
estructura formal de una teoría. De hacerlo, la concepción resultante sería viable y mucho más
“excitante”, podría ofrecer explicaciones y predicciones de los fenómenos; después de todo, eso es lo
que la ciencia empírica persigue. Pero el realismo estructural epistémico no niega que la estructura
formal de una teoría vaya acompañada de una determinada interpretación, afirma que no podemos
saber si esa interpretación es verdadera o aproximadamente verdadera, sólo tenemos garantías de
conocer su estructura formal. Por otra parte, que una concepción sea excitante o no depende de los
intereses y preferencias de quien la sostiene, la apreciación de Psillos no sería compartida, por ejemplo,
por un filósofo de la ciencia de inclinaciones pitagóricas. Es inapropiada la recomendación de Psillos en
el sentido de que el realismo estructural debería incorporar tesis que en realidad le son ajenas; la
sugerencia es, en definitiva, una invitación para que capitule a favor de una concepción más fuerte de
realismo, probablemente la que Psillos defiende.
Creemos que el realismo estructural epistémico, vía el empirismo de Russell, es aun posible y
sostenemos que su posición es compatible también con el realismo estructural óntico, cuya tesis
eliminativa Psillos asimismo rechaza, pero esta cuestión será motivo de otro trabajo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHAKRAVARTTY, Anjan. Structuralism as a form of scientific realism. International Studies in the
Philosophy of Science 18 (2-3): 151-171, 2004.
FRENCH, Steven. Scribbling on the blank sheet: Eddington’s structuralist conception of objects.
Studies in History and Philosophy of Modern Physics 34: 227-259, 2003.
LADYMAN, James. What is structural realism? Studies in History and Philosophy of Science 29 (3): 409-424,
1998.
MAXWELL, Grover. Theories, perception and structural realism. Pp. 3-34, in: COLODNY, Robert
(ed.). The nature and function of scientific theories. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1970.
POINCARÉ, Henri. La ciencia y la hipótesis [1902]. Trad. Alfredo Besio y José Banfi. 2º ed. Buenos Aires:
Espasa Calpe, 1945.
PSILLOS, Stathis. Scientific realism: how science tracks the truth. London: Routledge, 1999.
–––––. Is structural realism possible? Philosophy of Science (Supplement) 68 (3): 13-24, 2001.
RUSSELL, Bertrand. Análisis de la materia [1927]. Trad. Eulogio Mellado. Madrid: Taurus, 1976.
–––––. Fundamentos de filosofía [1927]. Trad. R. Crespo y Crespo. Barcelona: Plaza y Janés, 1985.
–––––. Introducción a la filosofia matematica [1919-1920]. Trad. Juan B. Molinari. Buenos Aires: Editorial
Losada, 1945.
VOTSIS, Ioannis. The upword path to structural realism. Philosophy of Science (forthcoming). Disponible
en <http://www.geocities.com/ioannisv/Papers.htlm>. Acceso el 10/10/2006.
WORRALL, John. Structural realism: the best of both worlds? [1989] Pp. 139-145, in: PAPINEAU,
David (ed.). The philosophy of science. New York : Oxford University Press, 1997.
ZAHAR, Elie. Poincaré’s philosophy. From conventionalism to phenomenology. Chicago; La Salle, IL: Open
Court, 2001.

436

A proposta heteróclita de William Stukeley para a
diversificada função do baço
Vera Cecília Machline *
Como observado por Charles Webster (1971, p. 163), uma vez aceito, o movimento circular do
sangue nos animais gerou novas especulações sobre o papel do baço – desta feita, dentro da circulação
sangüínea. Entretanto, a julgar pelo trabalho de William Stukeley (1687-1765) aqui analisado, no
primeiro quartel do século XVIII, o Royal College of Physicians of London continuava admitindo algumas
funções atribuídas ao baço na antiguidade, ou seja, muito antes de a Exercitatio anatomica de motv cordis et
sangvinis in animalibvs de William Harvey (1578-1657) vir à luz em 1628.
Começando pelos antigos, no Livro XI da Naturalis historia de Plínio (23-79 d.C., 1983, Vol. 3, pp.
560-561), na primeira das Sátiras de Pérsio (34-62 d.C., 1987, p. 2) e numa passagem do Liber medicinalis
de Sammonico (?-c. 211 d.C., 1996, pp. 64-67) baço inchado é associado a riso dissoluto. Um resquício
desta tradição latina parece ser a ainda vigente expressão francesa dilater la rate, que significa “fazer rir”.
Curiosamente, na fisiologia helênica, medrou uma idéia bem diversa: o baço seria um órgão purgador,
subserviente ao fígado.
Conjugando observações no Timeu de Platão (c. 428-c. 248 a.C., 1997, pp. 289-290) e no tratado Sobre
as partes dos animais de Aristóteles (384-322 a.C., 1978, pp. 198-199), Galeno de Pérgamo (c. 129-c. 210)
estipula três ofícios para o baço. No Livro II de Sobre as faculdades naturais, Galeno (1963, pp. 208-209)
atribui a essa víscera o mister de purgar bile negra de sangue grosso e venoso. No Livro V de Sobre o uso
das partes, Galeno (1996, Vol. 1, p. 255) estima que o baço auxilia na digestão porque devolve ao
estômago bile negra, que, sendo “adstringente e ácida”, compele o estômago a se contrair e a reter o
alimento até sua completa concocção. E no Livro V de Sobre as partes afetadas, Galeno (1976, p. 153)
determina que, em lugar do estômago, o baço seria o responsável pela variedade melancólica
denominada afecção hipocondríaca ou flatulenta. Nas suas palavras, a maioria dos enfermos padecendo
deste mal “sofre de [uma afecção de] o baço. Pode-se portanto presumir que um sérum nóxio [ichora]
flui deste órgão para o estômago”.
Com a gradual fusão dessas duas tradições, o riso passa a ser considerado um efeito secundário da
purgação realizada pelo baço, como atestam as Isagogae breves sobre anatomia de Berengario da Carpi (c.
1460-1530). Segundo da Carpi (1969, pp. 58-59), “o baço, ou lien”, em latim, auxilia “todo o corpo por
purgar a massa sangüínea dos excrementos e, por isso, provoca o riso”. Também “produz sangue, [...]
assiste à digestão do estômago, e sofre todo tipo de enfermidades”. E até “estimula o apetite”,
consoante a idéia – possivelmente de origem árabe – de que resíduos lienais despertariam o apetite
(Wear 1977, p. 46). Por fim, entre outras priscas notícias acerca do baço, da Carpi menciona dizer-se
que, quando esta víscera é “removida por ferimento, os animais às vezes sobrevivem”.
Após levantar juízos antigos e modernos sobre o baço, Walter Pagel (1984, pp. 134-142) observa
que, salvo raras exceções, os primeiros degradaram o baço “à desonrosa inferioridade da lata de lixo”.
Inversamente, na medicina de Joan Baptista Van Helmont (1579-1644), o baço ganhou uma primazia
* Docente do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Endereço de correspondência: Rua Dr. Mário Cardim, 302 apto. 211, 04019-000, São Paulo, SP, Brasil. Endereço
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2005 pela FAPESP.
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excepcional, dado este, juntamente com o estômago, entronar o archeus – ou seja, o princípio vital do
organismo. Subvertendo o dogma galênico da superioridade da mente sobre os demais órgãos, Van
Helmont sustenta estar no altamente vascularizado baço a rete mirabile , i.e., a “miraculosa rede de
vasos”, que Galeno (1968, pp. 430-432) situara na base do cérebro humano. Adicionalmente,
contrapondo-se às explicações materialistas da fisiologia grega, Van Helmont advoga que o baço
produz um ácido – ou melhor, um “fermento” vital, altamente espiritualizado – a se combinar com o
gerado na parede do estômago. Para Van Helmont, ao invés do calor, aliado à fria e seca bile negra,
seria esse fermento lienal o verdadeiro agente digestivo. A medicina helmontiana também postulava
que, mediante o archeus, o ser humano recebe com exclusividade a graça divina do riso. Diante disso,
Pagel conclui que Van Helmont acatou o adágio latino splen ridere facit sob uma perspectiva teosófica.
Portanto, foi sob a mesma ótica que Van Helmont reinterpretou o lugar-comum “rir é o próprio do
homem”, associado a Aristóteles mas cunhado por Porfírio (c. 233-c. 304 d.C.), conforme apurado por
Carlos Arthur do Nascimento (1998-1999, pp. 28-29).
Num estudo anterior (Machline, 2005, pp. 1-2), estima-se que, entre a segunda e a quarta décadas do
Setecentos, foram publicados na Inglaterra pelo menos sete trabalhos médicos estampando no título ou
no subtítulo o termo “esplim” – ou seja, a enfermidade melancólica em inglês denominada spleen, tal
como o baço. Isto significa que, um século depois de a Exercitatio anatomica de Harvey sair do prelo,
médicos ingleses se interessaram pelo baço também por conta do modismo do esplim. Na primeira
metade do século XVIII, spleen era o nome popular dos termos eruditos hypochondria ou hypochondriacism,
derivados da antiga hypochondriak melancholy. A princípio a designação popular da histeria, vapo(u)rs
tornou-se sinônimo de spleen quando essa afecção, desde a antigüidade associada ao útero, passou a ser
considerada uma variedade de “doença nervosa”, por influência de Thomas Willis (1621-1675).
No mesmo estudo estipula-se que, em termos cronológicos, William Stukeley (1687-1765) foi o
terceiro a lançar um trabalho médico sobre o esplim, com seu Of the spleen, its description and history, uses
and diseases, particularly the vapors, with their remedy. Como adianta seu subtítulo, esse trabalho tornou
pública uma preleção apresentada no Royal College of Physicians of London. Mais precisamente, segundo
informa o cabeçalho abrindo a primeira página numerada, essa preleção foi uma Gulstonian Lecture,
ocorrida no teatro anatômico daquele colegiado, nos dias 14, 15 e 16 de março de 1722.
Em outras palavras, embora hoje pouco lembrada, a exposição de Stukeley teve eminência em seu
tempo, visto filiar-se às Gulstonian Lectures. Estas, de acordo com David Haycock (2002, p. 67), graças
aos fundos provisionados no testamento de Theodore Gulston (c. 1575-1632), em princípio, concediam
anualmente doze libras e um cadáver a um dos quatro mais jovens integrantes do College of Physicians.
Porém, devido à escassez de cadáveres, a partir da década de 1680, as preleções gulstonianas deixaram
de gozar da mesma regularidade mantida até o grande incêndio de 1666 pelas Lumleian Lectures, do
mesmo colegiado, que foram inauguradas em 1584. Como resultado, segundo Haycock, “entre 1704 e
1750 incluso, houve apenas 23” preleções em intenção a Gulston.
Mesmo não dispondo de um cadáver exclusivo para sua Gulstonian Lecture, Stukeley apresentou-a, e
no ano seguinte, publicou-a, juntamente com “Um ensaio acerca da anatomia do elefante”, datado de
janeiro de 1722, reunindo observações provenientes de duas dissecações realizadas sete e dois anos
antes. Aludindo à falta de cadáveres humanos, Stukeley explica no prefácio “Ao Leitor” que sua
preleção “foi escrita com a desvantagem de ter apenas um corpo preparado”. Posteriormente, foi lida
“sem outra solenidade que algumas preparações de baços” e “vasos abdominais injetados com cera”,
porque “os corpos executados não puderam ser obtidos consoante o costume”. Quando “induzido a
imprimir” sua preleção, Stukeley esperara ter “muitas oportunidades” para reexaminar suas “opiniões
mediante a fonte da verdade, em dissecações mais freqüentes”. Por este motivo, nosso autor preferiu
“adiar sua publicação”. Vinte meses depois, frustrado “dessas expectativas” e lembrado por “alguns
membros sêniores do College” of Physicians da “promessa” de publicar sua exposição, Stukeley viu-se
obrigado a “relutantemente obedecer”. Mesmo porque, como seus superiores haviam-lhe sugerido, ele
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poderia, à sua conveniência, “aprimorar” sua preleção; e, vertendo-a para “a língua erudita” do latim,
lograria transformá-la em “um novo livro. 1”
Stukeley aparenta ter mais confiança nas oito estampas ilustrando o texto em tela, a última delas
datada de 25 de setembro de 1722. Nas palavras de Stukeley, apesar de “desenhadas sem as assistências
necessárias” exigidas por tais trabalhos, “no geral, em termos materiais, elas não estão muito diferentes
da natureza,” e “poderão ser corrigidas sem muita deformidade”. Retomando seu argumento principal,
Stukeley alega que, na eventualidade de uma falha, esta igualmente “deve ser atribuída às grandes
dificuldades que temos de obter um número suficiente de corpos” 2.

(a)

(b)

Figura 1. (a) Folha de rosto do trabalho de Stukeley sobre o baço, aqui analisado. (b) Licença da publicação de
Of the spleen, trazendo a validade dessa autorização e o comitê dos censores, que incluiu James Jurin.

Sincero ou não, o intento de nosso autor de aprimorar seu Of the spleen nunca se cumpriu – em
grande parte devido a, conforme Neil Mortimer (2003, pp. 3-7 e 10), os “multíplices interesses de
1
2

Stukeley (1723), parágrafo inicial de “To the Reader”, na primeira página de duas, ambas não numeradas.
Ibid., segundo parágrafo do mesmo prefácio, também na primeira página. Dois dados contradizem a sugestão de Haycock
(2002, p. 67) de que Stukeley lançara Of the spleen em 1722: o dia 7 de novembro de 1723 finalizando a dedicatória ao então
presidente do College of Physicians, Hans Sloan (1660-1753); e a validade, de 7 de fevereiro de 1723 a 1724, da licença de
publicação, exibida na Figura 2.
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Stukeley”. As antiguidades, em particular, levaram Stukeley a realizar, entre 1710 e 1724, “uma série de
visitas [...] a sítios antigos” pela Inglaterra, que geraram três livros, originalmente publicados entre 1724
e 1743. Malgrado equivocadamente atribuir aos druidas os monumentos líticos circulares em
Stonehenge e Avebury, essas publicações provaram-se determinantes para que Stukeley hoje seja
melhor lembrado como arqueólogo.
George Rousseau & David Haycock (1999, pp. 393-394) têm uma explicação adicional para o fato
de Stukeley não retomar seu Of the spleen. Segundo os dois, quatro ou cinco meses antes de apresentar
sua preleção, nosso autor teve um desentendimento na Royal Society, na qual, sob a presidência de
Isaac Newton (1642-1727), fora admitido em março de 1718. De saída, Stukeley esteve em excelentes
termos com Newton e seu médico particular, Richard Mead (1673-1754), entre outros amigos
próximos. Em fins de 1721, contudo, Stukeley decidiu competir com o médico James Jurin (1684-1750)
por um dos dois postos de secretário daquela sociedade. Ocorre que Jurin era o candidato favorito de
Newton. E, como Mead, além de membro do College of Physicians, Jurin também integrava – na
expressão de Theodore Brown (1987, p. 630) – o “círculo interno” de newtonianos pleiteando uma
medicina matemática. Longe de extemporânea, esta corrente estava em sintonia com a tendência,
iniciada na segunda metade do século XVII, de explicar fenômenos físicos mediante “princípios
mecânicos, noções corpusculares e teorias hidrodinâmicas”, nas palavras de Stanley Jackson (1986, p.
116).
Rousseau & Haycock consideram que a desavença mencionada acima “estremeceu o bom
relacionamento” que Stukeley inicialmente mantivera com Newton e seu círculo. Ademais, em virtude
do pendor de nosso autor para a história natural – especialmente para sua irmã naqueles tempos, as
antiguidades – Stukeley não aderiu à orientação matemática dada às ciências naturais e à medicina por
discípulos de Newton. Aliás, permaneceu afastado de Londres entre 1726 e 1750.
Em sua incursão nos meandros do baço, Stukeley teve que lidar com um dilema há muito
envolvendo essa víscera. Resumindo uma longa história, notícias veiculadas inclusive por Plínio (1983,
Vol. III, pp. 560-561) de animais sobreviverem à esplenectomia levaram alguns a propor que o baço é
inútil. Refutando Erasistrato de Ceos (fl. c. 250 a.C.), Galeno (1963, pp. 204-205) invocara a doutrina
aristotélica de que “a Natureza não faz nada em vão”, no propósito de sustentar ser impensável “que
uma Natureza artística tivesse gerado um órgão tão grande [quanto o baço] para [não ter] nenhuma
finalidade”. Segundo Webster (1971, pp. 159-162), a revivescência quinhentista da esplectomia até em
seres humanos, em imitação a um procedimento costumeiro na Turquia, ressuscitou controvérsias
acerca da utilidade do baço. Só que, como assinala Haycock (2002, p. 68), mais do que a destreza da
natureza, “a sabedoria absoluta de Deus” era o princípio agora em jogo. Ou seja, na virada dos tempos
modernos, razões teológicas impunham afiançar-se a serventia do baço – malgrado esplenectomias
recentes sugerirem o contrário.
Em Of the spleen, Stukeley (1723, pp. 1-28) inicialmente trata da história natural do baço. Ricamente
entremeada de citações, esta história compreende vários itens, pela ordem: localização, conexões,
número, forma, cor, partes, membranas, vasos, estrutura, artérias, veias, textura, fibras musculares,
constituição (fibrosa), aspecto (esponjoso), finalidade (aparente), inervação (extraordinária),
especulações antigas e modernas sobre o ofício e a remoção do baço e, por fim, as primeiras
esplenectomias em cães realizadas na Inglaterra. Em seguida, Stukeley (1723, pp. 28-29) salienta ser o
baço “uma esponja animal, [e] não uma glândula para separar algum suco”. Afigura-se pois “um
receptáculo de sangue puro e bom para os grandiosos e sábios fins da Natureza”. Considerando “o
modo de sua construção, [o baço] deve ter um poder de admitir este sangue e devolvê-lo novamente
com força arterial”. Mas “se diferencia das artérias neste ponto”, visto impelir o sangue “não para
adiante, em direção às extremidades, mas para trás [...], pelos mesmos veículos” por meio dos quais
recebe o sangue.
Stukeley (1723, p. 29) julga comprovarem “a eminência e a dignidade do baço [...] sua primorosa
estrutura”, bem como a “segurança de sua residência”. Atesta a última o “grande cuidado da Natureza
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em [fixar] sua posição sob as costelas e em direção às costas, [...] [mantendo-o] protegido de ferimentos
externos”. Adicionalmente, o baço “é concedido para todas as criaturas com sangue, [...] [sendo que]
sua forma e seu tamanho são mais consideráveis nos animais mais perfeitos”. Por isso, “é altamente
adequado vindicar [...] a anatomia, ao se tentar descobrir seu uso”.
Continuando, Stukeley alude ao teatro anatômico onde ele apresentou sua preleção e “onde uma
sucessão perpétua de Anatomistas seguramente irá manter a dignidade dessa ciência, que vem
recebendo vastos avanços [...] da doutrina de Harvey”.3 Esta menção reforça a tese de Robert Frank
(1979, pp. 66-67) de que, com sua “metodologia [...] experimental”, seus discípulos e seu exemplo,
Harvey foi fundamental “na transformação do médico inglês em um intelectual científico” – ou seja, em
um erudito pronto a lançar mão da anatomia, inclusive da comparada. Ainda a propósito de Harvey,
hoje está claro que sua Exercitatio anatomica condensa investigações formalmente apresentadas a pares do
Real Colegiado de Médicos de Londres, na forma de Lumleian Lectures anuais, começando em 16 a 18 de
abril de 1616. De acordo com Webster (1971, p. 163), entre as poucas anotações que restaram dessas
preleções, há uma passagem em que Harvey, aparentemente acatando a antiga fisiologia helênica,
esboça “uma analogia entre o baço e uma lavanderia”, e reputa o primeiro “um órgão subsidiário,
contingentemente necessário para o funcionamento dos órgãos vitais”.
Fechando sua digressão, Stukeley (1723, p. 29) apregoa: “não podemos supor que a anatomia
chegou a um grau tolerável de perfeição, enquanto hesitarmos tanto sobre esta elegante víscera” –
justamente uma “que ([como] espero tornar um pouco mais provável) tem tão grande peso na
economia animal”. Dando início a seu propósito, Stukeley (1723, 29-33) infere que, posto “os ductos
linfáticos saindo do baço” serem “numerosos e espessos”, ele deve contribuir na formação dos “sucos
linfáticos”. Sem delongas, já que o sistema linfático começava a ser desvendado então, Stukeley passa a
sustentar que “um dos principais objetivos da Natureza na formação desse curioso órgão” é assistir ao
“grande ofício da digestão”. Este seria “o mais importante de todos” os misteres, posto garantir “a
preservação e o sustento do indivíduo”. Stukeley sabe que esta idéia não era nova. Nas suas palavras, é
uma “opinião [...] iniciada pelos Antigos, mas negligenciada por seus sucessores, especialmente os
Modernos”, que desconsideram a proximidade dessas duas vísceras. Para nosso autor, o baço assiste ao
estômago “despejando nele, à medida que [...] dilata quando comemos, uma nova quantidade de
sangue,” além daquela derivada “no curso ordinário da circulação”, cujo fim “é fornecer o calor
adequado e os sucos necessários para a concocção” dos alimentos.
Em seguida, entre outros argumentos, Stukeley (1723, pp. 33-35) lembra ser o calor “o agente
principal e o mais poderoso em toda alteração de corpos, em produções e dissoluções, [e] em toda
renovação de formas”. Por este motivo, “Aristóteles, o Anonymus Graecus e Galeno afirmaram que o baço
auxilia no aquecimento do estômago”, sendo que o último acrescentou outras “vísceras circundando o
estômago”. Stukeley pondera que, embora não seja “comumente observado [...], a maior parte do
coração é inclinada para o lado esquerdo [...], para favorecer [com seu calor] o estômago”. Pela mesma
razão, o baço situa-se “no lado esquerdo do estômago[,] onde a digestão é principalmente realizada”.
Stukeley (1723, pp. 35-43) aventa que a tarefa do baço deve ser “bem maior do que qualquer outra
[parte] porque [...] é abundante de sangue, não [só] para si próprio [...]”, mas também para, além de ser
“um ajudante do estômago”, poder “livremente emprestar o [sangue] que ele não quer”. Após algumas
considerações a este respeito, nosso autor sugere que, “com alguma razão”, o baço pode “ser
considerado o coração do estômago”. Seguindo a esteira de Galeno (1996, Vol. 1, p. 79), que
recomenda “correlacionar estrutura e ação”, Stukeley pergunta: “se as colunas fibrosas nos ventrículos
do coração contraem e dilatam para forçar toda a massa do sangue por todo o corpo,” por que as
“similares colunas fibrosas no baço não poderiam possuir a mesma ação, [de] lançar o sangue nos
órgãos digestivos [...]?” Ato contínuo, Stukeley recorre a Marcello Malpighi (1628-1694), que
“denomina o baço um músculo em termos explícitos”. Por conseguinte, “pode-se duvidar que, durante
3

Como repete-se adiante, o itálico é de Stukeley.
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seu estado de relaxamento”, o baço “deve admitir” sangue “em sua cavidade,” a ser depois expelido
“para o estômago e o fígado [...]?”
Após reforçar esta hipótese com exemplos adicionais, Stukeley (1723, pp. 46-51) afiança que, “se as
funções desta víscera estiverem corretamente formuladas acima”, ou pelo menos “aproximadamente”,
o baço teria “muitos outros usos colaterais [...], porque a natureza raramente falha em solucionar muitas
intenções com um [só] ato”. Para começar, considerando as “habilidades” e os “usos” descritos até
aquela altura, nosso autor conjetura ser “possível supor” que o baço seja “um verdadeiro contraponto
de todo o sistema vascular” – ou seja, “um instrumento adequado para preservar o equilíbrio entre as
veias e as artérias, entre todas as partes do abdômen inferior [...] e, em geral, entre os sólidos e os
fluidos”. Como explicação para este terceiro ofício, Stukeley compara o baço aos “grandes
reservatórios”, que os “mestres em hidrostática” recomendam serem erigidos “no alto de um monte, ou
no topo de uma torre,” para abastecer uma cidade “com um fluxo constante, igual e regular de água”. O
coração, por sua vez, que “nunca cessa sua ação”, seria a maquinaria propulsora levando água a tais
reservatórios aqüíferos.
No reino animal, no caso de uma superfluidade – como “uma grande corrente de quilo
incrementando a massa do sangue [...], ou outras secreções” – o baço previne a “ruptura” dos vasos
corporais dilatando “suas cavidades” para receber “o excesso”. A providencial natureza igualmente
anteviu que “uma máquina tão complexa [quanto à do ser humano], sujeita a ferimentos externos e
desordens internas, deve ter um razoável excedente,” a ser usado quando conveniente, “e por temor de
que um suprimento regular possa ser procrastinado”. Esse excedente é imprescindível porque também
atividades triviais – incluindo “o movimento muscular ordinário”, o desgaste provocado pelo estudo e
até a “respiração usual” – exigem “uma plenitude considerável de sucos”. Sem uma sobra à mão,
“estaríamos desmaiando continuadamente”. Já depauperações extraordinárias, como “exercício violento
[...] ou jejum além do tempo costumeiro, [...] náusea ou falta de apetite, uma diarréia ou suor
demasiado”, mesmo quando “ligeiros”, poderiam ser fatais, não fosse “essa tão necessária reserva de
sangue, [...] regulada pelo baço”, similar à “superfluidade de água nos dispositivos hidráulicos antes
mencionados”.
Antevendo uma quarta função para o baço, Stukeley (1723, pp. 51-54) traz à baila “a grande
conformidade” que parece existir entre essa víscera, o útero, o pênis, as mamilas e “as excrescências”,
ou os apêndices – no pescoço, na garganta e na cabeça – de determinadas aves, como o peru e o galo.
Apesar de diferentes entre si, estas partes tornam-se “túrgidas e tensas” quando repletas de sangue.
Após aventar que este fenômeno seja devido à “simpatia secreta e surpreendente [existindo] entre
diversas partes do corpo, especialmente [entre] aquelas com tessitura similar”, Stukeley julga ser
suficiente “neste momento, [...] propor tão-somente um palpite nesses assuntos sutis”, que na verdade
demandariam “um novo trabalho”. Por fim, conclui: “Parece ser fácil imaginar que, se o baço for a
moderatrix [i.e., a reguladora] do equilíbrio entre o sangue e os sólidos,” ele “pode a qualquer momento
emprestar uma porção apropriada [de sangue] para os órgãos de geração, e recebê-la novamente”. A
“distância [...] entre as partes” não seria relevante, da mesma forma que “o pulso do coração é sentido
em toda extremidade das artérias”.
Como seria de se esperar, Stukeley (1723, p. 54) menciona a tradição latina de o baço sediar o riso.
Porém, a seu ver, isto se deve à vibração das partes sólidas do sangue residindo no baço. Mais
precisamente, “na alegria, no contentamento, no riso e em paixões afins, in mente sana & corpore sano,
sente-se uma sensação agradável,” resultante das “emoções vivazes do sangue e das vibrações dos
sólidos”. Esta sensação se assemelha à “vibração melódica de uma corda musical em sustenido, apenas
além da calma e gentil indolência da saúde”. O “baço deve ser mais afetado do que qualquer outra
parte, porque [é] muito mais suprido de nervos e, portanto, administra todos os variados e agradáveis
tumultos do sangue”.
Stukeley (1723, pp. 58-61) também tem uma explicação “moderna” para a antiga idéia grega de o
baço ser subserviente ao fígado. Segundo ele, “a natureza concebeu este órgão como o coração ou [a]
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bomba dos morosos vasos da [veia] porta”, que leva sangue para o fígado. No propósito de sustentar
tal hipótese, Stukeley indaga: “Por que o jovem [Van] Helmont faria dele a sede da alma, se ele não
tivesse observado [...] [ser essa víscera] cheia de sangue rutilante?” Conseqüentemente, não seria
razoável supor “que o baço é um lago ou represa arterial de sangue vivaz e puro, em oposição à
pobreza e à extrema inatividade daquele [sangue] nas ramificações mesaraicas da porta [...]?” E, “neste
sentido, [juntamente] com Galeno, podemos dizer que o baço é um depurante do fígado”, embora seja
“o mediador entre dois sistemas distintos de vasos sangüíneos, aqueles da porta, e aqueles de toda a
massa [de sangue] nas veias e nas artérias”. Stukeley sugere mais uma vez que o baço teria “muitos
outros usos colaterais”, especialmente quando “uma grande quantidade de sangue é necessária”. Mas
prefere “deixar o exame mais demorado” desses usos a seus “sucessores nesta cadeira”.
Finalmente, Stukeley (1723, pp. 61-63) discute se é verdade que, quando o baço “é totalmente
extirpado,” os animais “vivem perfeitamente bem”. Considerando a abundância de vasos sangüíneos e a
extraordinária inervação dessa víscera, ele estima que uma esplenectomia total é difícil até de ser
realizada. Quando sobrevive-se à semelhante intervenção, o mérito é da natureza, que “inventa mil
maneiras de remediar a perda da melhor maneira possível, e, obstinada pela vida, forma novos vasos, ou
amplia outros”; ou “encontra novos modos de ação [...], e delega a tarefa da parte perdida para outras”,
posto que “o baço parece simplesmente uma artéria aumentada ou protraída, presenteada com fibras
musculares [...], em imitação ao coração”. Para fundamentar sua explicação, Stukeley recorre a alguns
exemplos. Entre outros, alude ao fígado “do cachorro [esplenectomizado, e posteriormente] dissecado
pelo Dr. Mead”. No entender de Stukeley, o fígado do animal ficou grandemente dilatado por “conter
dentro dele, de alguma maneira, aquela reserva de sangue,” antes “entesourada [...] no baço”.
Como prometido na folha de rosto de Of the spleen, este trabalho também trata das enfermidades
associadas ao baço, particularmente os “vapores” e os remédios para tal mal. Isso ocorre no terço final
do texto aqui analisado (Stukeley 1723, pp. 64-82) – tirando as oito estampas supra mencionadas, suas
explicações e um elenchus, i.e., um índice. Dada sua extensão, essa parte provavelmente corresponde ao
terceiro dia da preleção de nosso autor. Mas posto esta enfermidade e seu tratamento fugirem do
escopo deste estudo, cabe aqui apenas mencionar que, apesar de conter passagens mal concatenadas,
essa secção alcança seu objetivo ulterior: conferir à diversificada função do baço a multíplice
sintomatologia atribuída ao esplim. A propósito, Stukeley (1723, pp. 64-66) reputa o
“hipocondriacismo” um “destempero com uma compleição tão dissimilar, que nunca é igual em duas
pessoas, e raramente [se repete] em dois acessos da mesma pessoa”. Os “sintomas dessa enfermidade
são tão infinitamente variados” porque, “em poucas palavras, as causas dos vapores, esta falta de ação
ou excesso de paixão,” são “qualquer coisa que depaupera o sangue, exaure os espíritos, [e] que durante
algum tempo também anula a exata proporção e a harmonia entre os sólidos e os fluidos, que são
mantidas pelo baço”.
Concluindo, Stukeley advoga para o baço sete funções. Porém, conforme visto aqui, quatro delas
eram de longa data: assistir à digestão e ao fígado, bem como sediar o riso e a melancolia hipocondríaca.
Já – afora demais “usos colaterais” – servir de reservatório de sangue arterial, participar da geração de
linfa e emprestar sangue para os órgãos envolvidos na reprodução são três ofícios eminentemente
“modernos”, vinculados à tese da circulação sangüínea. Evitando qualquer disparidade entre esses
misteres, Stukeley confere novas explicações àquelas antigas funções, de modo a acomodá-las dentro do
modelo circulatório. Só que, para tanto, recorre até a preceitos galênicos como atentar para a
proximidade das partes e “correlacionar estrutura e ação”. Por isso, mais do que “cardiocêntrica”, a
proposta de Stukeley para a diversificada função do baço afigura-se sobretudo heteróclita.
Um oportuno contra-exemplo da proposta de Stukeley é a hipótese formulada por Richard
Blackmore (c. 1653-1729) em seu “An essay upon the spleen” – que, depois de publicado na íntegra em
1717, numa coletânea de ensaios, foi incluído como apêndice num tratado lançado em 1725.
Blackmore, que foi médico da Rainha Anne (1665-1714), rejeita as funções atribuídas ao baço pelos
antigos e mesmo a cogitada por Thomas Willis. Simpático à idéia de que o baço “foi formado pela
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Natureza para deter o Movimento do Sangue e moderar sua Velocidade”, Blackmore (1970, pp. 224225) sugere que esse órgão existe principalmente para promover “a Propagação da Espécie”. Ademais,
por não deter uma tarefa vital, o baço seria “desnecessário para a Conservação do Indivíduo” – da
mesma maneira que “as outras partes [...] feitas para a Propagação da Espécie [...] podem ser
inteiramente removidas, sem destruir o Ser ou a Saúde do Indivíduo”.
Por último, vale lembrar que, em pleno século XX, o baço novamente se provou elusivo. À
semelhança de Arturo Castiglioni (1947, pp. 933-934 e 937), acreditou-se que a equipe liderada por
Joseph Barcroft (1872-1947) lograra estabelecer em 1925 que o baço armazena hemácias, a serem
lançadas na circulação quando necessário. Hoje, contudo, compêndios como o de Patrick Henry & Dan
Longo (2001, pp. 362-3) ensinam que o baço integra o sistema reticuloendotelial, no qual tem várias
funções. Entre outras, fornece hemácias a fetos e fagócitos a adultos; mantém a qualidade dos
eritrócitos; e remove da circulação bactérias e células sangüíneas revestidas de anticorpos.
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RESUMEN

2

INTRODUCCIÓN

En este trabajo nos proponemos mostrar que el término ‘restricción’ (constraint) se ha utilizado de
un modo ambiguo para caracterizar a diferentes fenómenos. Es por ello que al utilizar este término
surgen dificultades metodológicas y semánticas, porque al no poder delimitar claramente los fenómenos
caracterizados como restricciones, no va a resultar posible determinar empíricamente la presencia de
una restricción (esto es, cómo medirla, calcularla, etc.). Luego, las hipótesis que postulen restricciones
no podrán ser contrastadas, pero son utilizadas por la teoría sintética para explicar una serie de
fenómenos biológicos y mantener su capacidad explicativa. Concluimos que estos enunciados
constituyen hipótesis ad-hoc.

Es un problema frecuente de la biología la utilización de algunos conceptos aceptados por la
comunidad de biólogos que no están claramente definidos o delimitados. Un ejemplo concreto en
nuestros días es el concepto de ‘restricción’. Las restricciones son utilizadas indistintamente en
diferentes niveles de organización biológica y con connotaciones diversas (Antonovics & van
Tienderen, 1991; Sarà, 1998; Sará, 1999). El problema reviste particular importancia a partir de la
publicación de los Spandrels de San Marco de Gould y Lewontin (1979) en donde se reflexiona sobre
las restricciones de arquitectura y los problemas planteados por el programa adaptacionista. El trabajo
vincula selección natural, adaptación y spandrels (restricciones) para dar cuenta de estructuras surgidas
como resultantes de fuerzas actuantes durante el desarrollo del bauplan de un organismo.
Distintos autores han realizado diversas sistematizaciones de las restricciones en relación a los
niveles de organización biológica (Gould, 1989; Sarà, 1998; Sarà, 1999; Antonovics & van Tienderen,
1991) y otros investigadores sugirieron su utilización como complemento al proceso de la selección
natural (Antonovics & van Tienderen, 1991). En todos los casos el concepto ‘restricción’ está vinculado
con necesidades explicativas dentro del marco de la teoría sintética. La utilización de este término
teórico por parte de los biólogos sintéticos puede considerarse una consecuencia de ciertas anomalías
explicativas de la teoría para diversos procesos evolutivos. De esta manera, las restricciones podrían
explicar las anomalías sin afectar el cuerpo de la teoría. La escasa participación de la biología del
desarrollo en la construcción de la teoría sintética pudo haber sido un factor determinante en la
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56 Nº 966 – (1900) La Plata. Pcia. Bs. As. Argentina. E-mail: vdressino@gmail.com.
# Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La
Plata. Argentina. E-mail: sglamas@yahoo.com.ar
+ Laboratorio de Zoonosis Parasitarias. Dpto. de Biología. Fac. Cs. Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar del
Plata. Argentina. E-mail: gdenegri@mdp.edu.ar
*

447

presencia de estas anomalías. Este hecho ha llevado a la teoría a una situación actual que oscila entre la
incorporación de la biología del desarrollo o la reformulación de la propia teoría sintética. Por otro lado,
las distintas disciplinas biológicas utilizan las restricciones con diversos alcances y significados (Sarà
1998, 1999). Esto ha llevado a una utilización ambigua de este término y, esta imprecisión se ha
extendido prácticamente a todos los campos de la actividad biológica.
El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis de la relación entre restricción del desarrollo,
selección natural y adaptación dentro del marco de la teoría sintética y examinar si realmente constituye
una herramienta útil en las explicaciones de esta teoría y si es posible su contrastación empírica.

3

LOS PROBLEMAS TEÓRICOS DE LAS RESTRICCIONES

En general los biólogos utilizan el término ‘restricción’ para explicar desviaciones respecto de lo
‘esperado’. Y, por otro lado, Klingenberg (2005) reconoce que la discusión sobre las restricciones se ha
centrado en su rol limitante de la ‘evolvabilidad’ de rasgos en determinadas direcciones haciendo
inaccesible o más difícil la evolución de ciertos fenotipos. Si profundizamos más en el concepto
podríamos conceptualizar a los ‘restricciones’ como aquellas condiciones que evitan la ocurrencia de un
fenómeno que en otras circunstancias podría haber sido posible, o que hace más improbable la
ocurrencia de algún acontecimiento que bajo otro contexto habría tenido mayor probabilidad. Cabe
señalar en este punto dos aspectos importantes; en primer lugar, esta caracterización de ‘restricción’
presupone una conceptualización acerca de un proceso orientado de restricción. De este modo, cuando
afirmamos que una estructura ha sido ‘restringida’ implica que ciertos procesos han sido limitados en un
sentido determinado. En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, la aceptación de las
restricciones requiere que tengamos una idea de lo esperado, esto es, un modelo de lo posible. Esto
supone la posibilidad de poder predecir cómo han de evolucionar los organismos en condiciones normales y
poder compararlo a cómo se desarrollaron de hecho. Es una obviedad que la capacidad predictiva en este
sentido de la teoría sintética es casi nula, ya que para ésta, el azar es un requisito fundamental. Y,
además, es clara la orientación teleológica del término en las distintas acepciones.
La llamativa carencia de un acuerdo unánime sobre qué entender por ‘restricción’ es reflejada por
Antonovics y van Tienderen (1991) quienes reconocen la confusión y consternación que les produce la
variedad y diversidad de usos del término. Según Gould (1989) la utilización del término ‘restricción’ es
coherente con su origen latino ‘stringere’ que significa ‘apretar’ y presenta en su raíz etimológica
connotaciones tanto negativas como positivas. La primera (negativa) implican la noción de que las
restricciones son sólo límites impuestos al trabajo de la selección natural. Pero en la segunda
connotación (positiva), las restricciones son factores que restringen o canalizan los cambios fenotípicos
en una dirección establecida de la historia pasada o de la estructura de la adaptación actual (en este
sentido deriva de la selección natural). Asimismo, Gould (1989) asevera que puede considerarse a las
restricciones como una fuente de cambios o de limitaciones sobre los cambios que no surgen por
selección natural y, por lo tanto, funcionan fuera del cuadro de la teoría neo-darwiniana. Esta
aseveración no se condice con los distintos usos del término, sin embargo ya representa un aspecto a
tener en cuenta en lo referido a la relación entre restricción y selección natural. La afirmación de Gould,
como se verá más adelante, indicaría cierto tipo de incompatibilidad entre ambos conceptos. Por otro
lado, a partir de la relación entre restricción y selección natural es necesario plantearse el alcance de las
restricciones en la biología evolutiva. En este aspecto, Sarà (1999) asevera que el curso y el resultado de
la evolución biológica están fuertemente influenciados por las restricciones, las que no sólo limitan sino
que cambian los procesos evolutivos. Dada la importancia asignada a este concepto resulta necesaria
una demarcación más precisa del mismo.
Los conceptos anteriores de Gould son coincidentes con los de Richardson y Chipman (2003) que
reconocen, para el caso de las restricciones del desarrollo, que la terminología utilizada no es clara y
además tampoco existe un acuerdo metodológico para formular hipótesis testeables de las restricciones
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del desarrollo. Este aspecto reviste especial importancia para los objetivos de este trabajo, ya que la falta
de testeabilidad puede estar vinculada a la carencia de una definición. Relacionado con esta línea
argumental, Amundson (1994) sostiene que el término ‘restricción’ implica algún tipo de limitación
sobre la variedad o sobre el cambio y asevera claramente que las restricciones del desarrollo no son
restricciones selectivas. Sin embargo, Sarà (1999) afirma que a pesar de la amplitud, de lo enmarañado y
confuso del término, permite una mejor comprensión del patrón evolutivo como resultado de una red
de causas interactuantes en forma integrada.
Esta falta de claridad conceptual en el concepto de ‘restricción’ se ve reflejada en la sistemática de
los distintos tipos de restricciones. Del análisis de la literatura surgen como restricciones más
importantes y abarcativas las genéticas, las del desarrollo y las evolutivas, encontrándose todas ellas, sin
duda, estrechamente vinculadas y con límites muy difusos entre sí. Sin pretender ahondar en los
distintos tipos de restricciones porque escapa a los objetivos de nuestro estudio, es importante señalar
que Antonovics y van Tienderen (1991) y Sarà (1999) han reconocido distintas categorías de
restricciones, esto es, estructurales, del desarrollo, filogenéticas, genéticas, epigenéticas,
comportamentales, ecológicas o ambientales y selectivas. Todas están tan estrechamente relacionadas
que es muy difícil contrastar empíricamente el accionar de alguna de ellas sin la influencia de las
restantes. Es por ello que Sarà (1999) propuso que las restricciones no trabajan en forma separada sino
que interactúan entre sí y con la selección natural, esto es, las restricciones actuarían en red.
Esto nos lleva a considerar la existencia de dos problemas básicos uno de índole metodológico y
otro semántico. El primero se relaciona con la manera de poder medir, evaluar, pesar, etc. una
restricción determinada y, especialmente, cómo podemos testear una restricción con la certeza de que
no estamos incluyendo a otra relacionada. Por ejemplo, como mencionamos anteriormente las
restricciones del desarrollo están estrechamente vinculadas con las restricciones fisiológicas, genéticas y
epigenéticas. Además, si las restricciones actúan en red como señala Sarà (1999), al poner a prueba una
restricción del desarrollo es prácticamente imposible aislarla de los otros tipos de restricciones. El
aspecto semántico antes mencionado lo trataremos en el próximo apartado.

4

EL PROBLEMA DE LA DELIMITACIÓN DE LA RESTRICCIÓN

Como se mencionó anteriormente, el problema semántico constituye uno de los mayores
inconvenientes para demarcar los distintos tipos de restricciones y podríamos preguntarnos, tal como
afirma Zelditch (1993), si las restricciones del desarrollo no son en realidad un constructo teórico
necesario para unir los estudios ontogenéticos y los evolutivos. Parecería que Gould (1989) estaría
siguiendo una línea argumental similar cuando asevera que la noción de restricción se relaciona con una
estrategia explicativa. Otra manera de concebir a las restricciones es conceptualizarlas como
limitaciones sobre un modelo esperado fisiológico, genético, epigenético, de desarrollo, etc. En este
sentido, autores como Maynard Smith et al. (1985) proponen que “a developmental constraint is a bias
on the production of variant phenotypes or a limitation on phenotypic variability caused by the
structure, character, composition, or dynamics of the developmental system” (Smith et al., 1985, p. 265).
Sin embargo, esta definición presenta algunos problemas, por ejemplo, la consideración antagónica
entre ‘producción de variantes’ y ‘limitación de la variabilidad fenotípica’. En este sentido si se dice que
algo produce variantes puede interpretarse como una ampliación de la variabilidad, lo cual se contradice
con la limitación de la variabilidad. Tampoco se especifican los elementos comprendidos en la
estructura, carácter, composición y dinámica de la variabilidad fenotípica. La amplitud de factores no
especificados debilita claramente la definición.
Por lo señalado anteriormente, se puede apreciar que no queda claro cómo entender una restricción.
La complejidad de la situación es reflejada por la propuesta de Sarà (1998, 1999), anteriormente
mencionada, de que las restricciones no operan separadamente sino que se relacionan entre ellas y con
la selección natural formando una red de restricciones. Esta red es producida por tres elementos:
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estructura, influencia del ambiente e historia o contingencia que integran el trabajo de la selección
natural para generar el patrón evolutivo. Una consecuencia de lo anterior es la amplia variedad de
aplicaciones del término que comprende distintos niveles de organización biológica con propiedades no
necesariamente compatibles entre sí.
Podemos considerar a modo de ejemplo una restricción externa que afecta el crecimiento como
puede ser los efectos de la desnutrición sobre el desarrollo normal de un organismo. Existen gran
cantidad de datos bibliográficos que muestran el efecto del retraso que la desnutrición produce sobre
prácticamente todas las variables estudiadas a nivel experimental en mamíferos. En este ejemplo
podríamos asumir que la desnutrición constituye una restricción ambiental y que sería una causa
necesaria de la disminución del crecimiento, pero no es causa suficiente para la explicación del
fenómeno. En efecto, en toda alteración de una trayectoria de crecimiento se conjugan una serie de
circunstancias como la modificación de la canalización del mismo, una alteración de los procesos
epigenéticos dentro de los cuales podemos mencionar síntesis de proteínas, metilación del ADN,
carencia de cofactores enzimáticos esenciales para el adecuado funcionamiento de las enzimas, etc. Por
lo tanto, desde la práctica experimental es muy difícil separar los distintos niveles de análisis entre las
restricciones genéticas, epigenéticas, fisiológicas, etc. En realidad el sistema ha sido alterado y, por lo
tanto, apreciamos la resultante de numerosos factores interactuantes individualmente o la potenciación
sinérgica de los mismos. De hecho la metodología estadística no permite una discriminación adecuada
de los elementos componentes de las distintas restricciones, en parte quizás por problemas de diseño
experimental. Este aspecto es coincidente con lo propuesto por Klingenberg (2005) para el caso de
restricciones absolutas para las cuales no han sido realizadas investigaciones sistemáticas con métodos
multivariados rigurosos. El autor reconoce que las investigaciones presentan considerables dificultades
técnicas y estadísticas y, por lo tanto, se requieren diseños experimentales muy grandes. Pero el
problema que presentan los diseños experimentales con excesiva complejidad es que las herramientas
estadísticas utilizadas para el análisis resultan muy engorrosas de interpretar. Este breve ejemplo
muestra la dificultad de medir con exactitud cada factor aisladamente para considerarlo como una
restricción dado el carácter multidimensional que, por definición, constituye toda desnutrición.
En este punto debemos mencionar que Klingerberg (2005) conceptualiza dos tipos básicos de
restricciones del desarrollo: las absolutas y las relativas. Una restricción absoluta es la condición donde
no hay variación en algunas direcciones del espacio fenotípico y, toda la variación está contenida en un
subespacio, por ejemplo, en un plano de un espacio tridimensional; así, los fenotipos que se encuentran
fuera del subespacio son inaccesibles a la evolución. En cambio, las restricciones relativas involucran a
las diferencias en las cantidades de variación disponibles en diferentes direcciones del espacio
fenotípico. El autor asevera que la importancia de las restricciones relativas no es la de evitar la
ocurrencia de fenotipos particulares como punto final de la selección, sino que tales restricciones son
un factor importante para determinar la trayectoria evolutiva gracias a la cual la población alcanzará este
punto final. Sin embargo, Beldade y Brakefield (2003) no reconocen como real esta dicotomía entre
restricciones absolutas y relativas, sino que proponen un continuum de restricciones entre diferentes
fuerzas.
Una definición alternativa para las restricciones es la propuesta por Amundson (1994), quien afirma
que las restricciones del desarrollo son limitaciones que tienen lugar por mecanismos embriológicos
sobre la optimalidad adaptativa del organismo adulto. Además, el autor asevera que estas restricciones
sólo son limitaciones internas. Esta conceptualización presenta problemas similares a los observados
anteriormente en la definición de Maynard Smith y colaboradores. En ambos casos, la variedad de
restricciones a los mecanismos embriológicos sobre la optimalidad del organismo es extremadamente
amplia.
Por otro lado, Gould (1989) definió como ‘restricción’ a cualquier cambio causal que produce
modificaciones en una vía más que en otra. Bajo esta definición quedarían incluidas un sinfín de
procesos o factores. Además, estos procesos o factores son empíricamente imposibles de diferenciar, al
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menos con las metodologías actuales. En todo caso, sólo puede llegarse a una estimación de los
elementos más importantes intervinientes. Sin embargo, posteriormente Gould (2002) identifica a la
alometría y heterocronía como principales restricciones del desarrollo, para las cuales la ontogenia
provee una fuerte direccionalidad en el espacio fenotípico, porque la evolución mediante cambios del
control del crecimiento puede obtener fácilmente una extensión o finalización de una trayectoria
ancestral de crecimiento. Es por ello que Gould y Lewontin (1979) consideran que las restricciones
limitan posibles vías y modos de cambio tan fuertemente que las restricciones en sí mismas constituyen
el aspecto más interesante de la evolución. Sin embargo, debemos señalar que no queda claro a que vías
y modos de cambio se refieren.
En general, las restricciones del desarrollo son conceptualizadas como opuestas a la selección natural
(Sarà, 1998; Sarà, 1999) y representan limitaciones sobre la adaptación (Amundson, 1994). En este
sentido, Sarà asevera que las restricciones del desarrollo son producto de la dinámica de la red genética
que actúa en el contexto de los campos morfogenéticos y son, por lo tanto, el resultado del proceso
interactivo de la autoorganización. Y los campos morfogenéticos representan la fuente de las
restricciones filogenéticas y, por lo tanto, del cambio del patrón macroevolutivo. Por otro lado
Amundson, desde una perspectiva filosófica, señala que como los biólogos del desarrollo intentan
explicar la forma orgánica y su origen, el explanandum no es la adaptación sino la forma. Luego, las
restricciones propuestas por los teóricos del desarrollo no son restricciones sobre la adaptación sino
sobre la forma.
Es manifiesta la relación entre vías de desarrollo y fenotipo y, en este aspecto, Arthur (2002) señala
que una restricción del desarrollo es un límite para la producción de ciertos fenotipos. En este sentido,
el autor asevera que lo restringido no es la producción de un centípodo con un número constante de
segmentos, sino una ontogenia que culmina en un número constante de segmentos. Por lo tanto,
Arthur concluye que un plan corporal es un conjunto de características morfológicas profundamente
conservadas que caracterizan a un taxón superior particular. Podemos observar en este ejemplo un
problema adicional planteado por la relevancia de las restricciones de acuerdo a la especie, es decir, una
restricción relevante para los centípetos puede carecer de significado en los cetáceos. Por lo tanto, la
gran variedad de organismos actuales y extintos sugiere la limitación de la capacidad explicativa de las
restricciones universales (Sansom, 2003).
Resulta particularmente complejo evaluar adecuadamente la intervención de una restricción del
desarrollo en parásitos de ciclos heteroxenos que presentan la particularidad de necesitar uno o varios
hospedadores intermediarios y un hospedador final. El ciclo de vida de estos parásitos puede así
transcurrir en distintos organismos y en las etapas de vida libre, es decir, en diversos entornos
ecológicos. Podemos afirmar que en estos casos los organismos estarían expuestos en forma simultánea
a restricciones fisiológicas, genéticas, ecológicas, morfológicas, etc., quedando en evidencia la
imposibilidad de delimitar los distintos tipos de restricciones que actúan sobre ellos. Y, por lo tanto, la
conceptualización de restricción no sería fácilmente aplicable a este tipo de organismos.
Otro aspecto importante a analizar es el modo de acción de una restricción. Se puede afirmar que la
selección natural es, en cierta forma, restrictiva. Y, de algún modo, podría considerársela la ‘madre’ de
todas las restricciones. Por ejemplo, la aparición de una mutación debe sortear muchas dificultades para
poder fijarse en una población y generalmente, dados los efectos deletéreos de las mutaciones, la
selección natural tiende a eliminarlas. En este sentido, la selección natural puede entenderse como una
restricción. Coincidente con lo expuesto Antonovics y van Tienderen (1991) aseveran que si se concibe
la evolución por deriva al azar como un modelo nulo, la selección natural es una restricción.
La complejidad de este concepto puede apreciarse en el uso que se le ha dado en la paleontología.
En esta disciplina, las restricciones interaccionan con la selección natural para dar cuenta de la
adaptación de un rasgo. Es por ello que Antonovics y Van Tienderen (1991) llegan a la conclusión de
que la necesidad de utilizar el término ‘restricción’ puede ser obviada totalmente, en tanto que las
restricciones estarían comprendidas dentro del paradigma de la teoría sintética. Sin embargo, Gould y
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Lewontin (1979) consideran que las restricciones del desarrollo son una subcategoría de las filéticas que
pueden sostener el poderoso reino de todas las vías evolutivas posibles.
En relación con lo anteriormente mencionado, podemos afirmar que el concepto de ‘restricción’ se
enfrenta a múltiples problemas semánticos, epistémicos y metodológicos. Los primeros consisten en la
ambigüedad y falta de delimitación del término. Dentro de los segundos se encuentran las dificultades
para validar adecuadamente las hipótesis referidas a la acción de las restricciones. Finalmente, los
metodológicos, se relacionan con la discontinuidad del registro fósil que quita validez a toda
consideración posible de restricción. Podría pensarse aquí si las restricciones ambientales o ecológicas
son razones suficientes para la explicación de restricciones sobre un rasgo, indudablemente esta
aseveración sería de dudosa comprobación.

5

CONCLUSIONES

Por lo expuesto anteriormente podemos concluir que:
a) La carencia de una definición semántica del término ‘restricción’ dio por resultado una confusión
terminológica de difícil resolución en el estado actual de la biología.
b) Como se mencionó anteriormente existen además problemas metodológicos relativos a la
contrastación de las hipótesis restrictivas, esto es, cómo podemos contrastar una restricción a un
nivel de organización dado. Recuérdese en este sentido los ejemplos dados sobre malnutrición y
parásitos con ciclos heteroxenos. Un problema adicional lo constituyen las características
particulares presentadas por las restricciones a nivel de especie.
c) Las sistematizaciones realizadas por distintos autores reflejan la enorme interdigitación entre
distintos tipos de restricciones. Así, las restricciones funcionales, genéticas, del desarrollo y
epigenéticas podrían estar ubicadas en una misma categoría debido a su estrecha interacción.
d) En relación con los puntos anteriores podemos concluir la falta de relevancia explicativa de este
concepto en las explicaciones evolutivas. Esta conclusión no significa desconocer la posible
existencia de restricciones a distintos niveles de organización; sino que para ser utilizada en la
explicación, primero se requiere de una delimitación semántica acerca de qué entendemos por
restricción y la posibilidad de desarrollo de técnicas que permitan su adecuada evaluación y
contrastación.
e) Finalmente podemos aseverar que las hipótesis restrictivas representan hipótesis ad-hoc y que su
utilización es una respuesta a los problemas explicativos presentados por la teoría sintética en
general y por el concepto de selección natural en particular.
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1

INTRODUÇÃO

Charles Darwin (1809-1882) e Alfred Russel Wallace (1823-1913) deixaram importantes
contribuições para a história da evolução orgânica. Eles conceberam independentemente o princípio da
seleção natural1 e comunicaram seus resultados em julho de 1858 à Linnean Society de Londres,
publicando-os na revista desta sociedade (Darwin & Wallace, 1858).
Em 1859 Darwin publicou o Origin of species. Logo na introdução afirmou explicitamente que o
motivo da publicação era que Wallace tinha chegado “quase exatamente às mesmas conclusões que ele”
(Darwin, 1859, p. 33). Nesta obra ele admitia a existência de uma evolução orgânica por um processo
lento e gradual através do acúmulo de pequenas modificações sobre as quais agia a seleção natural. Ele
deixou bem claro que, embora a seleção natural fosse o principal meio de modificação das espécies, não
era o único. Apesar de acreditar que a evolução ocorria principalmente de forma lenta e gradual,
considerava também que, eventualmente, era possível a formação brusca de uma nova espécie. A este
fenômeno ele chamou de sports. Entretanto, este modo não seria significativo dentro do processo
evolutivo como um todo. Além disso, Darwin aceitava a herança de caracteres adquiridos bem como o
princípio do uso e desuso (Martins, 2006, pp. 265-266).
Com a morte de Darwin em 1882, vários naturalistas que se consideravam seus seguidores
começaram a lutar pela autoridade no campo da evolução, no sentido de ocupar o lugar do antigo
mestre. Dentre eles estavam Georges Romanes, Herbert Spencer, August Weismann e Wallace2. Foi
dentro deste espírito que, em 1889, cerca de trinta anos após a publicação do Origin of species de Darwin
(1859), Wallace publicou uma obra intitulada Darwinism (1889). Uma segunda edição desta obra
apareceu em 1890 3.
Nossa hipótese inicial de trabalho foi que se Wallace decidiu intitular sua obra Darwinism, seria de se
esperar que a teoria nela apresentada tivesse pelo menos boa semelhança com a teoria darwiniana tal
como aparece no Origin, a obra mais significativa de Darwin. Entretanto, como foi escrita cerca de três
décadas mais tarde, considerávamos possível que Wallace, acatando as sugestões de Darwin através de
estudos embriológicos, estudos do registro fóssil, entre outros (Darwin, [1859] 1972, “Introduction”, p.
2; Martins, 2006, p. 264) houvesse encontrado algumas respostas e que tivesse acrescentado alguma
coisa ao que fora apresentado por Darwin no Origin.
Mestre em História da Ciência pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP); Doutoranda em Educação pela
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), Brasil. E-mail: arrudacarmo@ig.com.br
# Professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência da PUC/SP; pesquisadora do Grupo de História
e Teoria da Ciência (GHTC) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); pesquisadora do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Brasil. E-mail: lacpm@uol.com.br
1 Ver a respeito do assunto em Carmo & Martins, 2006, por exemplo. Ver a respeito do princípio da seleção natural na obra de
Darwin em Regner, 1995.
2 Ver a respeito da contribuição de Romanes o artigo de Roberto Martins, 2006.
3 Será esta a edição que iremos utilizar em nossa pesquisa.
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No prefácio da primeira edição de Darwinism, Wallace assim se expressou:

O presente trabalho trata do problema da Origem das Espécies dentro das mesmas linhas gerais que foram
adotadas por Darwin: mas de um ponto de vista que se atingiu depois de quase trinta anos de discussão,
com a abundância de fatos novos e a defesa de muitas teorias novas e antigas. (Wallace, 1890, “Preface to
the first edition”, p. v)

A intenção inicial do autor era convencer seus leitores de que a partir de então a teoria de Darwin
deveria ser vista da forma pela qual ele a estava apresentando no livro: mantendo alguns aspectos
originais e modificando outros. A isto ele chamou de Darwinismo. Ele comentou:
Embora eu mantenha e mesmo reforce minhas diferenças em relação a algumas das idéias de Darwin, todo
meu trabalho tende forçosamente a ilustrar a grande importância da Seleção Natural em relação a todos os
outros agentes na produção de novas espécies. [...] Mesmo ao rejeitar a parte da seleção sexual que
depende da escolha pela fêmea, eu insisto na maior eficácia da seleção natural. Isto é eminentemente a
doutrina darwiniana e eu, portanto, reivindico para meu livro a posição de ser um defensor do puro
Darwinismo. (Wallace, 1890, “Preface to the first edition”, pp. vii-viii)

Um exame preliminar de Darwinism nos mostrou que, de modo análogo a Darwin, a principal
preocupação de Wallace era a origem das espécies (Wallace, 1890, p. 5) e que ele explorou vários
aspectos que já haviam sido abordados por Darwin no Origin – por exemplo, a luta pela existência, a
seleção natural e a sobrevivência do mais adaptado, a seleção sexual e a questão da hereditariedade.
Como em um trabalho anterior (Carmo & Martins, 2006) nos concentramos principalmente na
seleção natural, no presente trabalho nosso objetivo será fazer um estudo comparativo entre o Origin de
Darwin e Darwinism de Wallace considerando outros aspectos, tais como a variação das espécies no
estado doméstico e na natureza, a divergência de caracteres, o isolamento geográfico, o uso e desuso
das partes e teoria do instinto, procurando analisar as semelhanças e diferenças entre as duas
contribuições4.
UM PANORAMA GERAL DA SITUAÇÃO

2

Em 27 de dezembro de 1831, quando Darwin iniciou uma viagem ao redor do mundo a bordo do
Beagle, ele acreditava que as espécies eram fixas – como a maior parte dos naturalistas da época. Mas,
no decorrer da mesma, deparou-se com fortes evidências da existência de uma evolução orgânica. Após
cinco anos retornou, dedicando-se a várias investigações onde procurou obter respostas acerca do
mecanismo natural que propiciava a transmutação das espécies (Gould, 1977, p. 21).
Conforme Peter Bowler, Darwin chegou ao conceito de seleção natural em 1838. Nas duas décadas
seguintes ele trabalhou em sua teoria de forma bastante discreta. Apenas poucos amigos mais íntimos
sabiam de sua existência (Bowler, 1989, p. 75).
É bem provável que Darwin tivesse dedicado tantos anos à preparação do Origin, adiando sua
publicação, porque temia receber críticas como as que foram dirigidas às propostas anteriores que
tratavam de evolução orgânica como as de Jean-Baptiste Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck
(1744-1829) e Robert Chambers (1802-1871). Na época de Darwin aceitava-se, de um modo geral, que
as espécies eram fixas.
Em 1850, o naturalista britânico começou a escrever uma versão ampla de sua teoria, tendo
completado o primeiro esboço de dez capítulos e meio em 1858. Entretanto, este processo foi
interrompido pela carta recém-chegada de Alfred Wallace acompanhada do manuscrito do artigo “On
the tendency of varieties to depart indefinitely from the original type” (Bowler, 1990, p. 17; Mayr, 1982,
p. 423).
4
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Wallace era um jovem naturalista que estava trabalhando no Arquipélago Malaio. Era comum na
época que os estudiosos se dirigissem a um profissional com mais experiência. Após ter lido a carta de
Wallace falando sobre o assunto, conforme Darwin relatou em sua autobiografia, ele escreveu ao amigo
Charles Lyell dizendo que Wallace não poderia ter feito melhor resumo do trabalho que ele próprio
havia desenvolvido nos últimos vinte anos (Mayr, 1982, p. 444). Foi neste momento que Lyell e outros
colegas mais próximos como Hooker e Asa Gray, que vinham acompanhando o desenvolvimento de
sua teoria, propuseram uma apresentação conjunta dos trabalhos de Darwin e Wallace numa reunião na
London Linnean Society.
Wallace iniciara sua carreira como colecionador profissional, sustentando-se através da venda dos
espécimes obtidos nas partes mais longínquas do mundo. Havia um mercado para isso em Londres, já
que no período vitoriano existia uma grande paixão por descrever e colecionar objetos naturais, bem
como um encantamento pela exclusividade de tais objetos (Camerini, 1996, p. 44). Em Leicester ele
conheceu um entomologista amador, Henry Walter Bates, que incentivou seu interesse pela História
Natural. Iniciando com o estudo de coleópteros, Wallace tornou-se um naturalista de campo
competente coletando e classificando inúmeras espécies de insetos, pássaros e peixes cuja identificação
não havia sido feita ainda. Em 1848 Wallace e Bates, com o intuito de coletar espécimes, viajaram
juntos para a América do Sul, onde permaneceram até 1852. Além disso, Wallace pretendia obter
informações sobre a distribuição geográfica das espécies e esclarecimentos sobre sua origem (Carmo,
2006, pp. 25-26).
Entretanto, o navio que trazia os espécimes coletados por Wallace foi destruído pelo fogo.
Felizmente, como estava no seguro, o prejuízo foi minimizado e ele pôde empreender uma nova
viagem. Dirigiu então para o Arquipélago Malaio, a atual Indonésia. De acordo com Bulmer (2005, p.
44) foi durante esta segunda viagem que Wallace concebeu a idéia de seleção natural, sobre a qual
comentou em correspondência enviada para Darwin, conforme mencionamos anteriormente (Carmo,
2006, p. 26).
De modo análogo a Darwin, Wallace levou em sua viagem o Principles of geology de Lyell. Ele havia
lido também os Vestiges of natural creation de Chambers e ficado bastante impressionado com seu
conteúdo. No início da década de 1850, Wallace teria chegado à conclusão de que existia a evolução
orgânica, mas não havia encontrado ainda seu mecanismo. Ele começou a planejar um livro e em 1855
publicou um artigo onde admitia que cada espécie se originava de uma espécie muito próxima5. Ele
também teria lido o livro de Malthus.

3

ALGUMAS SEMELHANÇAS ENCONTRADAS ENTRE O ORIGIN DE DARWIN E O
DARWINISM DE WALLACE

Tanto Darwin como Wallace consideravam que a variabilidade que existe entre os indivíduos de
uma espécie (animais e plantas) e sua transmissão aos descendentes constitui um importante aspecto em
relação à modificação das espécies. Ambos consideravam que a mudança das condições de vida tende a
aumentar a variabilidade das espécies, seja através da ação direta sobre sua organização, seja através da
ação indireta afetando seu aparelho reprodutor.
Wallace concordava com Darwin e outros naturalistas quanto às dificuldades encontradas para
diferenciar espécie, subespécie, variedade e subvariedade.
Ambos consideravam que a seleção artificial feita pelo homem nos animais e plantas era
extremamente importante. A ela atribuíam o aperfeiçoamento das raças domésticas e ao cruzamento, a
manutenção de certa combinação de qualidades. Apesar de Darwin ter dedicado dois volumes ao
assunto, Wallace também tratou dele em Darwinism, dedicando todo um capítulo a discuti-lo. Em
Darwinism, Wallace se referiu a vários exemplos que haviam sido apresentados por Darwin tanto no
5

O artigo em questão foi intitulado “On the law which has regulated the introdution of new species”.
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Origin como no The variation of animals and plants under domestication, tais como a variação produzida pela
seleção humana nas várias raças e variedades de pombos domésticos derivados da espécie selvagem
Columba livia e fez comentários a respeito. Ele reproduziu em Darwinism a classificação dos pombos
domésticos de Darwin a qual contém 11 raças distintas (Wallace, 1890, pp. 90-93). Os dois naturalistas
admitiam que através do estudo daquilo que ocorria no processo de seleção artificial era possível ter
uma melhor compreensão da ação da seleção natural (Carmo, 2006, p. 88).
Outro importante aspecto que foi considerado por nossos autores é a constante luta pela existência
relacionada à busca pelo alimento, luta contra os inimigos e contra as forças da natureza, ou seja, o
meio (Carmo, 2006, capítulo 2, seção 2). Eles concordavam que a luta entre as espécies pode ocorrer
tanto entre indivíduos de uma mesma espécie como entre indivíduos de espécies diferentes.
Em relação a este aspecto Michael Bulmer (2005) discorda de alguns historiadores da ciência, como
Jean Gayon, que consideram que as teorias de Darwin e Wallace, apesar de serem similares, diferem em
relação à luta pela existência. Para eles, de acordo com Darwin, tal luta ocorre entre indivíduos
enquanto para Wallace ocorre entre populações. Estamos de acordo com Bulmer que considera que as
duas possibilidades aparecem nos dois autores.
Tanto Darwin como Wallace consideravam que a luta pela existência entre indivíduos da mesma
espécie é mais severa e mais relevante para o processo evolutivo. Os dois autores comentaram também
sobre o aspecto ético da luta pela existência. Embora Wallace tivesse dedicado mais espaço a discuti-lo,
ambos consideraram que, em relação aos animais, o sofrimento causado por esta luta era insignificante,
ao contrário do que defendiam alguns estudiosos (Carmo, 2006, p. 88).
Wallace e Darwin atribuíram um papel importante à seleção natural ou sobrevivência do mais apto
concordando que esta ocorre devido ao grande poder de aumento dos organismos que existem na
natureza. Para ambos, a seleção natural vai atuar sempre no sentido de preservar as variações que forem
úteis para a espécie. Entretanto, Wallace explicitou que a preservação das variações que fossem
benéficas para o organismo não implicava em qualquer lei que preconizasse um progresso na
organização dos indivíduos (Wallace, 1890, p. 121), como aparece em Lamarck, por exemplo. Embora
ocorresse no processo evolutivo muitas vezes um aumento na organização, formas humildes, como as
serpentes, também eram preservadas.
Ambos os autores estavam de acordo que a extensão da área em que se encontram as espécies é
mais importante do que o próprio isolamento geográfico, discordando assim, de Moritz Wagner. Eles
compartilhavam também da idéia de que o início da formação de novas espécies se dá a partir da
produção de variedades de uma mesma espécie onde ocorre a divergência de caráter. Nesse sentido,
Wallace se referiu a alguns exemplos que haviam sido apresentados por Darwin os quais traziam
evidências de que o processo da divergência de caráter havia ocorrido na natureza. Um dos casos seria
as duas variedades de lobo que eram encontradas nas montanhas Catskill nos Estados Unidos: uma
dotada de pernas mais longas que perseguia veados e outra dotada de pernas mais curtas que perseguia
ovelhas. Outro exemplo dado foi o dos insetos com asas vestigiais ou reduzidas a ponto de inviabilizar
seu vôo que viviam na Ilha da Madeira cujo clima é temperado e sujeito a ventos fortes enquanto que a
mesma espécie que vivia no continente europeu era dotada de asas bastante desenvolvidas (Wallace,
1890, p. 105; Carmo, 2006, capítulo 3, seção 3.3.3).

4

ALGUMAS DIFERENÇAS ENCONTRADAS ENTRE O ORIGIN DE DARWIN E O
DARWINISM DE WALLACE

Após apresentar os aspectos da teoria com que estava de acordo com Darwin, ao finalizar o capítulo
sobre seleção natural, Wallace explicou que a seguir discutiria outros aspectos a respeito dos quais
tinham surgido novas teorias que poderiam dar conta de alguns fenômenos melhor ou talvez
complementar as explicações dadas por Darwin. Wallace esclareceu:
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Nós já revisamos, em maior ou menor detalhe, os principais fatos sobre os quais a teoria “da origem das
espécies através da seleção natural” está fundamentada. Nos capítulos futuros teremos que lidar
principalmente com a aplicação da teoria para explicar os fenômenos variados e complexos apresentados
pelo mundo orgânico; e, também, discutir algumas das teorias propostas pelos autores modernos, como
sendo mais fundamentais que a teoria de Darwin, ou como seu suplemento. (Wallace, 1890, p. 122)

Através desta citação é possível perceber que Wallace considerava que havia novas teorias que, sob
alguns aspectos, davam conta dos fatos melhor do que a de Darwin ou a complementavam. Isto faz
sentido considerando o tempo que transcorrera desde a proposta de Darwin.
Wallace não concordava com a explicação oferecida para as diferenças sob o ponto de vista da
ornamentação, estrutura e cor existentes entre machos e fêmeas serem devidas quase que unicamente à
seleção sexual, por conferirem ao macho superioridade em relação à beleza, defesa, etc. e serem
transmitidas somente à descendência masculina. Para Wallace, tais diferenças podiam ser explicadas pela
seleção natural. Muitas vezes a coloração dos animais estava relacionada à defesa ou ao reconhecimento
pela própria espécie, como em pássaros e lagartos, por exemplo. Além disso, somente em animais
superiores a diferença de coloração adquiria uma maior proeminência. Em outros animais como os
moluscos, por exemplo, os dois sexos apresentavam cores semelhantes. Wallace discordava que a
diferença sexual pudesse ser explicada a partir da hipótese da ação direta da escolha ou preferência da
fêmea. Para Wallace, as cores dos animais estavam ligadas basicamente à proteção. Para ele, a expressão
“seleção sexual” deveria se restringir somente aos resultados diretos da luta e combate entre os machos
(Carmo, 2006, pp. 89-90).
Ao contrário de Darwin que atribuía grande importância à herança dos efeitos produzidos pelo uso
e desuso sobre o processo evolutivo, Wallace acreditava que os efeitos do uso e desuso não seriam
herdados. Além de acreditar que os efeitos do uso e desuso eram muito pequenos, Wallace era
simpático à teoria da continuidade do plasma germinativo que havia sido proposta após a morte de
Darwin, por August Weismann. Assim, variação e seleção superavam os efeitos do uso e desuso para
Wallace.
Darwin acreditava que algumas vezes ações habituais poderiam ser herdadas e que “a semelhança
entre o que era originalmente um hábito e um instinto se tornava tão grande a ponto de não se poder
fazer uma distinção entre eles” (Darwin, 1859, p. 119). Ele pensava, além disso, que quando havia
mudanças nas condições, pequenas modificações do instinto poderiam ser proveitosas para uma espécie
e que a seleção natural poderia preservar e acumular tal tipo de variação (Darwin, 1859, p. 119). Wallace
discordava de Darwin no sentido de que os instintos dos animais poderiam ser herdados, a partir de
pequenas alterações que fossem úteis para os animais sobre as quais atuava a seleção natural (ver
Carmo, 2006, cap. 3, seção 3.4).
A posição adotada por Darwin em relação à origem da natureza moral e das faculdades mentais do
homem, através de modificações graduais e desenvolvimento a partir de animais inferiores, sob a ação
da seleção natural, não era compartilhada por Wallace6. Ao contrário de Darwin, que acreditava que
todas as variações que ocorriam no homem “eram induzidas pelas mesmas causas gerais e governadas
pelas mesmas leis gerais e que estavam sujeitas à ação da Seleção Natural” (Darwin, [1871] 1952, p.
285), Wallace se propôs mostrar que a natureza moral e intelectual do homem não tinha sido
desenvolvida somente pela variação e seleção natural mas que para dar conta delas era necessário
recorrer a “alguma outra influência, lei ou agente” (Carmo, 2006, capítulo 3, seção 3.5).
Wallace explicou que, como a teoria da seleção natural se baseia na preservação das variações úteis
na luta pela vida, nenhuma criatura poderia ser melhorada além de suas necessidades. Assim, como
certas faculdades mentais tais como a habilidade para matemática, música ou até mesmo para a
metafísica, não são úteis para a sobrevivência dos indivíduos, então elas não poderiam ter sido
produzidas através da ação da seleção natural (Wallace, 1890, p. 466).
6

Darwin, entretanto, não abordou este assunto no Origin, mas somente em uma obra posterior, The descent of man (1871).
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Por outro lado, há um número bem grande de faculdades mentais que não existiam nos selvagens ou
então existiam em condição muito rudimentar, que apareceram de repente bastante desenvolvidas nas
raças civilizadas, caracterizando uma pequena parte da comunidade. Tais características não poderiam
ter sido desenvolvidas através da ação da seleção natural. Isso levou Wallace a crer que havia uma
diferença entre a origem das características mentais do homem e as características mentais dos outros
animais. Assim, Wallace pensava que a presença de tais características no homem não poderia ser
explicada pela seleção natural, como acreditava Darwin.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta análise mostrou que existem diversas semelhanças em relação aos aspectos selecionados para
comparação que fazem parte das concepções evolutivas de Darwin no Origin e de Wallace no Darwinism.
Os dois naturalistas concordavam acerca da variabilidade que ocorre mesmo entre indivíduos de uma
mesma ninhada e que essa variabilidade é transmitida aos descendentes; que a seleção artificial pode
trazer elementos que permitam uma melhor compreensão da seleção natural; que a extensão da área é
mais relevante para a produção de uma nova espécie do que o isolamento geográfico; que as espécies
que existem surgiram a partir de variedades marcadas sobre as quais agiram a seleção natural e o
princípio da divergência de caracteres, que a luta pela existência está relacionada ao aumento de
indivíduos e que é mais acirrada entre indivíduos da mesma espécie. Eles consideraram também o
aspecto ético nela envolvido, admitindo que o sofrimento causado por esta luta era insignificante. Além
disso, aceitavam que a seleção natural é o principal meio de modificação das espécies.
Por outro lado, foi possível detectar várias diferenças. Tais diferenças se referem, por exemplo, à
ação da seleção natural. Wallace, ao contrário de Darwin, acreditava que alguns aspectos físicos do
homem, bem como o desenvolvimento de suas faculdades intelectuais e morais, não podiam ser
explicados através da seleção natural. Em relação às cores e ornamentos que distinguem os sexos, que
eram explicados através da seleção sexual por Darwin, Wallace os relacionava, na maioria dos casos, à
ação da seleção natural. Assim, eles teriam surgido para proteção e reconhecimento e não em
decorrência da escolha da fêmea, como pensava Darwin. Wallace acreditava que o efeito do uso e
desuso era muito pequeno e que aquilo que Darwin atribuía a este efeito poderia ser explicado pela
seleção natural. Além disso, ao contrário de Darwin, Wallace não acreditava que os efeitos do uso e
desuso fossem herdáveis. Ele aceitava a teoria da continuidade do plasma germinativo de Weismann,
portanto, ao contrário de Darwin, negava a herança de caracteres adquiridos. Os dois autores também
divergiam em relação à teoria do instinto.
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