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O convencionalismo contemporâneo na filosofia da ciência nasceu em 
obras de cientistas e filósofos, tais como Henri Poincaré e Pierre Duhem. 
Proponho-me a investigar as características fundamentais das posições 
convencionalistas dos dois cientistas em relação à geometria e à física. Esse artigo 
tem como objetivo expor aspectos das filosofias da ciência desses autores, 
procurando mostrar por que Poincaré é chamado de convencionalista e quais os 
limites de seu convencionalismo e em que sentido ao holismo epistemológico de 
Duhem pode ser atribuída também essa denominação.  

O convencionalismo é resultado em parte de revoluções teóricas ocorridas 
no berço da ciência no final do século XIX e sua tese fundamental é a de que é 
possível elaborar muitos sistemas teóricos diferentes para explicar o mundo, ou 
simplesmente para representá-lo, pois esses sistemas, mais especificamente seus 
enunciados, não seriam propriamente nem verdadeiros nem falsos, seriam 
instrumentos de representação, convencionais, nem verdadeiros a priori, nem 
tampouco a posteriori. Em Duhem, o convencionalismo vem combinado a uma 
posição holista que sustenta que não é possível confirmar ou refutar, ou meramente 
compreender, o conteúdo de uma hipótese científica independentemente de outras 
hipóteses ou enunciados de uma teoria da qual faz parte.   

 
O convencionalismo em Poincaré 

 
Poincaré trabalhou, enquanto matemático e físico, com geometrias não-

euclidianas, fez aplicação delas. Segundo Donald Gillies (1993), é provável que 
Poincaré tenha começado suas reflexões acerca do convencionalismo durante sua 
investigação sobre as fundações da geometria e só então tenha estendido esta a 
outros ramos da ciência. Como Gillies enfatiza, citando a Putnam, o advento de 
geometrias não-euclidianas pode ser visto como um dos principais acontecimentos 
da história da ciência para a teoria do conhecimento. Durante mais de 2000 anos a 
geometria euclidiana foi considerada o único esquema aceitável de representação 
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do espaço e se viu de alguma forma ‘confirmada’ pelos desenvolvimentos da 
física, em especial pela teoria newtoniana (Gillies, 1993, p.75).  

Na filosofia, ela se cristalizou enquanto referência na Critica da Razão 
Pura de Kant. Kant acreditava que todos os enunciados matemáticos deveriam ser 
vistos como sintéticos a priori. A priori porque seriam necessários e a necessidade 
não poderia provir da experiência. Assim também os enunciados geométricos 
seriam a priori, seriam ‘necessariamente verdadeiros’. Além disso, enunciados 
geométricos seriam sintéticos, não poderiam ser alcançados por mera análise de 
conceitos, dependeriam, portanto, de um tipo de intuição pura a priori do espaço. 

Desde pelo menos o séc. XVII foram efetuadas tentativas de dar suporte 
evidencial ao 5º axioma de Euclides, o axioma das paralelas, que afirmava só ser 
possível traçar por um ponto determinado uma linha paralela a outra dada. Foram 
em grande parte as tentativas de demonstração desse axioma, considerado não-
evidente, que levaram à elaboração de ‘novas geometrias’. As duas alternativas ao 
5º axioma seriam: 1.afirmar que não há linha paralela a outra qualquer; 2. que se 
pode traçar muitas linhas paralelas a uma linha determinada que passam todas pelo 
mesmo ponto (Gillies, 1993, p.78). A primeira alternativa é a sustentada na 
geometria de Riemann e a segunda na de Bolyai-Lobachevsky.1 Porém percorreu-
se um longo caminho desde a constatação da possibilidade de variações do 5º 
axioma até a admissão de geometrias alternativas. Com o uso da geometria de 
Riemann na física de Einstein nos anos entre 1915 e 1920, esta consagrou-se na 
ciência. Mesmo assim, como se sabe, a geometria euclidiana continuou tendo um 
uso muito difundido no cálculo de pequenas distâncias em campos gravitacionais 
fracos. 

Quando foi publicado A ciência e a hipótese de Poincaré, em 1902, muitos 
cientistas viam as geometrias não-euclidianas como logicamente possíveis, mas 
não fisicamente reais (Gillies, p.86). Mesmo aceitando a possibilidade de 
geometrias alternativas, Poincaré, em 1902, acreditava na maior simplicidade da 
geometria euclidiana, na qual a curvatura do espaço é igual a zero, e por isso 
afirmava ser impossível a escolha de outras geometrias por parte dos físicos. 
Posição que se mostrou errônea na década de 1910. 

Poincaré teve sua concepção da natureza da mecânica alterada de 1902 a 
1904. Em relação à mecânica de Newton, em 1902, Poincaré inicialmente também 
afirmava serem suas leis convencionais e dificilmente refutáveis à luz da 
experiência, todavia não seriam a priori. Sustentou a convencionalidade de alguns 
princípios fundamentais da mecânica, como o princípio da inércia, que não 
poderiam ser contraditos pela experiência e, tampouco, pela sua simplicidade, 

                                                 
1 A soma dos ângulos internos de um triângulo na geometria de Bolyai-Lobachevsky é 
sempre menor que 180º e na de Riemann maior. 



27 
 

evidência e generalidade, substituídos. Ou seja, Poincaré afirma deles mais do que 
a simples convencionalidade, ele afirma que, devido à certas características 
pragmáticas, que os tornaria muito especiais, não seriam substituídos. Porém, já 
em 1905, Poincaré admite, no seu livro O Valor da Ciência, que as leis da 
mecânica de Newton poderiam, sim, serem revistas à luz de experiências. Isso as 
tornaria certamente distintas das convenções da geometria, cujos limites seriam 
dados pela experiência, mas que não poderiam ser propriamente refutadas por 
experiências. 

Poincaré baseou-se na época em um experimento de Kaufmann sobre ‘a 
massa de elétrons em alta velocidade emitidos por sais de radium’. Este 
experimento mostrou que havia variação de massa com o aumento da velocidade, 
que era um fenômeno eletrodinâmico. Apesar de não ser um experimento no qual 
fossem utilizadas as leis da mecânica, Poincaré concluiu que “as mesmas leis de 
variação de massa pela velocidade deveriam ser aplicadas na mecânica”. Se se 
altera o princípio de Lavoisier de conservação de massa, alteram-se, por tabela, as 
leis de Newton (Gillies, 1993, p.63). 

Portanto, a visão convencionalista de Poincaré se destaca primordialmente 
pela afirmação da possibilidade de construção de múltiplos sistemas geométricos, 
vinculados ao âmbito da matemática, portanto não-empíricos, porém que têm um 
tipo de elo com a maneira pela qual percebemos o mundo empírico. Poincaré, 
justamente por vislumbrar essa aparência em tanto dúbia dos sistemas 
geométricos, afirma que são ‘convencionais’, nem propriamente analíticos nem 
propriamente sintéticos. 

 Chamar, no entanto, a Poincaré de convencionalista simplesmente é 
rotulá-lo de forma apressada. Poincaré realmente deduz o caráter convencional das 
leis da geometria, porém, em relação às leis da física e às leis científicas em geral 
ele não atribui um caráter convencional em sentido forte. Poder-se-ia pensar que o 
caráter convencional da geometria fizesse parte da convencionalidade da 
matemática ou de hipóteses científicas em geral. Poincaré não sustenta nem a 
primeira nem a segunda tese. Poincaré afirma sobre a regra do raciocínio por 
recorrência utilizado na aritmética o seguinte: “Essa regra, inacessível à 
demonstração analítica e à experiência, é exatamente o tipo de juízo sintético a 
priori. Por outro lado, não se pensaria em ver nele uma convenção, como no caso 
de alguns dos postulados da geometria” (Poincaré, 1984 [1902], p.28), e conclui: 
“A indução matemática, isto é, a demonstração por recorrência, se impõe, ao 
contrário [da indução aplicada às ciências físicas], necessariamente, porque é, 
unicamente, a afirmação de uma propriedade do próprio espírito” (Poincaré, 1984 
[1902], p.29). 

Portanto, não é seu parentesco com a aritmética que atribui à geometria, 
segundo a posição de Poincaré, seu caráter convencional. É, poder-se-ia dizer, a 
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sua natureza mista, dependente em parte de como os homens sentem e se 
movimentam no mundo e em parte da força inventiva, livre, dos cientistas, que 
explica, segundo Poincaré, o caráter convencional (limitado) de geometria. 

Porém, a geometria tampouco seria convencional porque seria semelhante a 
leis empíricas. Apesar de ter seu limite nas sensações, ou melhor, na forma em 
como homens sentem o mundo, a geometria não tem como objetivo alcançar, por 
sua natureza, como as ciências empíricas, o conhecimento da ‘única verdadeira 
realidade objetiva’, da ‘regularidade da natureza’ (Poincaré, 1995 [1905], p.8). Por 
acreditar no progresso científico, mesmo que sempre dependente da ‘inteligência 
humana’ e do ‘espírito que concebe a realidade’, que pode levar o homem a 
conhecer melhor o mundo, a harmonia universal do mundo, Poincaré adverte:  

 
Algumas pessoas exageraram o papel da convenção na ciência; chegaram 
até a dizer que a lei e o próprio fato científico eram criados pelo cientista. 
Isso significa ir muito longe na via do nominalismo. Não, as leis científicas 
não são criações artificiais; não temos nenhuma razão para vê-las como 
contingentes, embora nos seja impossível demonstrar que não o são. 
(Poincaré, 1995 [1905], p.9) 
 

O autor oscila entre um tipo de kantismo e um tipo de logicismo, ao 
afirmar, por um lado, a dependência do conhecimento em relação ao sujeito que 
conhece e às formas a priori que guiam o espírito na assimilação dos fenômenos, 
e, por outro lado, sustentar a crença na capacidade humana de conhecer a harmonia 
universal do mundo, que poderia ser expressa por leis matemáticas. O seu conceito 
de ‘realidade objetiva’, ‘o que é comum a muitos seres pensantes’, tenta resgatar a 
idéia de que a concepção da realidade depende dos sujeitos cognoscentes, porém a 
afirmação de um substrato comum entre pensamento e mundo ou natureza, 
representado pelas leis matemáticas e pela concepção de uma harmonia interna do 
mundo, demonstram uma tendência metafísica (não-transcendental) do 
pensamento de Poincaré. 

Em que consiste propriamente a convencionalidade da Geometria? E por 
que ela se distingue da convencionalidade presente nas leis científicas? Para 
Poincaré, assim como se passa com o tempo, a noção de espaço tem sua origem na 
relação que o ser humano estabelece com o mundo. Para a noção de espaço, 
especificamente, é importante a relação que nosso corpo estabelece com os objetos 
exteriores: “Os movimentos que imprimimos aos nossos membros têm como efeito 
fazer variar as impressões produzidas sobre nossos sentidos pelos objetos 
exteriores” (Poincaré, 1995 [1905], p.54). 

O movimento pode se dar apenas por parte do sujeito, o que é conseqüência 
de “mudanças internas, voluntárias e acompanhadas de sensações musculares” 
(1995 [1905], p.54) ou pode ser apenas observado devido a mudanças externas. 
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Um objeto externo pode mudar de posição em relação ao sujeito ou mudar de 
estado (p.54-55). O sujeito pode, movimentando-se, simplesmente mudar de 
posição em relação ao objeto ou também reestabelecer sua posição relativa a um 
objeto que tenha se deslocado. Além disso, pode mudar de atitude, mudar as 
posições de seu pescoço, braços, pernas, etc., de forma a continuar percebendo o 
objeto que se deslocou. Porém, sempre saberá quando o objeto mudou de lugar ou 
quando ele próprio o fez, pois ambas mudanças do sujeito, de posição e de atitude, 
serão sentidas, serão acompanhadas de sensações musculares correspondentes. É 
isso que leva Poincaré a dizer que algumas noções geométricas podem ser 
‘constatadas’, antes mesmo de serem definidas teoricamente (1995 [1905], p.57). 

Soma-se obviamente, ao movimento corporal, a sensação visual dos 
objetos, que nos informam, segundo Poincaré, “que é cômodo atribuir ao espaço 
três dimensões” (1995 [1905], p.61). Hans Reichenbach critica a concepção 
‘subjetivista’ de Poincaré, que observa a gênese da tri-dimencionalidade do espaço 
em atividades fisiológicas:  

 
Poincaré tentou encontrar uma fundação fisiológica para esse número; de 
acordo com ele, duas das dimensões se devem à imagem da retina, a terceira 
ao “esforço de acomodação e ao sentido de convergência dos olhos” 
(Poincaré, 1984 [1902], p.57). Mesmo se sua explicação fisiológica fosse 
sustentável, ela ignora completamente o fato de que o número 3 de 
dimensões representa primariamente um fato concernente ao mundo 
objetivo e que a função do aparelho visual se deve a um desenvolvimento de 
adaptação ao meio ambiente físico. (Reichenbach, 1958 [1927], p.274)2  

 
Porém, segundo Poincaré, a utilidade e a comodidade (conveniência) da 

noção de espaço tridimensional gerada pela experiência motora e visual “não nos 
prova que o espaço tem três dimensões; prova-nos que é cômodo atribuir-lhe três” 
(1995 [1905], p.79). A experiência pode nos orientar a privilegiar um espaço 
geométrico de três dimensões “para que tenha tantas quantas tem o espaço 
representativo” (p.79), porém não há uma equivalência necessária entre ambos. O 
espaço representativo serviria de ‘modelo’ para o espaço geométrico, todavia “não 
há um modelo único que se imponha a ele; há ‘escolha’; ele [o espírito] pode 
escolher, por exemplo, entre o espaço de quatro e o espaço de três dimensões” 
(p.83). A experiência fornece indicações para essa escolha, mas não a determina. 

É nessa brecha entre as indicações da experiência e o princípio de não-
contradição que se constitui o espaço de liberdade de escolha do geômetra, que faz 
com que Poincaré observe as leis geométricas como espécies de convenções. 
                                                 
2 Nossa tradução portuguesa da versão inglesa do texto. 
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Certos limites estão dados, e, portanto, as escolhas são ‘limitadas’, entretanto 
existe a liberdade de preencher a brecha de diversas maneiras possíveis, que 
devem, obviamente se mostrarem não só logicamente aceitáveis como também 
‘cômodas’ (convenientes) para os desenvolvimentos científicos. 

 
O convencionalismo em Duhem 
 

 Como complemento da visão de Poincaré do convencionalismo na 
geometria, temos, em Duhem, uma posição convencionalista em relação a teorias 
da física. Tal convencionalismo caracteriza-se principalmente por sustentar duas 
teses: 1.as experiências não determinam a escolha de uma teoria em relação a outra 
absolutamente, não há ‘experimentum crusis’, pois não há uma ‘correspondência’ 
entre teoria e realidade ou experiência da realidade; toda teoria é indeterminada, 
vaga, em relação a qualquer conjunto de experiências possíveis; 2.não há maneira 
de decidir sem sombra de dúvida qual lei de uma teoria está errada frente a uma 
experiência que ‘resultou em erro’, que não confirmou previsões da teoria em 
questão; toda teoria deve ser tomada como um ‘todo’ e avaliada enquanto tal. 

Para Duhem (La téorie physique, son objet et sa structure, 1906), uma 
teoria da física não é uma representação exata do mundo. A impossibilidade de 
uma representação fiel se deve em grande parte ao próprio meio de representação: 
a linguagem simbólica que a efetua. A linguagem sintetiza, esquematiza, 
observações. Expõe, por meio de símbolos, aquilo que é tido como importante 
pelos cientistas. Interessante é perceber que, ao escolher certos traços do mundo 
acerca dos quais falar e ao escolher um tipo de linguagem para tanto, o cientista 
permite que outras interpretações dos mesmos sejam elaboradas, que os 
relacionem a outros aspectos do mundo e de forma diferente. A limitação própria 
da linguagem representativa, e própria à atividade do cientista, permite a geração 
de muitas teorias acerca dos mesmos acontecimentos. 

 É importante frisar que a física não trata de fatos brutos propriamente 
ditos: suas previsões descrevem de forma altamente teórica experiências da física. 
Obviamente a linguagem do cientista nasce de um confronto entre sujeito e mundo 
(observações, acontecimentos), todavia, após a elaboração de interpretações de 
fenômenos por meio de conceitos altamente teóricos, o discurso científico não 
versa mais sobre ‘fatos brutos’ ou ‘observações simples’, ele versa sobre ‘fatos 
científicos’, sobre ‘experiências científicas’, sobre fenômenos ou objetos 
científicos, descritos por conceitos ou noções altamente abstratos, como as noções 
de massa, de volume, noções matemáticas, etc. 

O mais inovador, no entanto, da posição de Duhem é sua assertiva de que 
não se pode refutar hipóteses isoladas de teorias científicas. Assim como nenhuma 
teoria reproduz exatamente o mundo em todos os seus aspectos, também não é 
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possível mostrar a correspondência de uma hipótese científica a determinados 
fatos. A descrição de certos fatos pressupõe sempre um conjunto de hipóteses 
científicas. A não ocorrência de um determinado fato previsto por uma teoria não 
pode levar ao questionamento de apenas uma hipótese, mas sempre de um 
conjunto delas.  

 Segundo Duhem, Poincaré está enganado em considerar os princípios da 
mecânica um a um isoladamente. Hipóteses devem ser avaliadas 
experimentalmente em grupos e tampouco podem ser consideradas ‘simples 
convenções’ isoladas que não são afetadas pelo resultado de experimentos. Como 
afirma Gillies, “Duhem é classificado muitas vezes como um convencionalista em 
relação à sua filosofia da ciência, mas ele não é certamente um convencionalista 
no sentido de Le Roy e Poincaré” (Gillies, 1993, p.102).3 O que seria propriamente 
convencional na filosofia de Duhem seria a idéia subjacente à sua concepção de 
ciência de que teorias, apesar de refutáveis como totalidades, pelo menos 
temporariamente, podem ser escolhidas conforme a critérios pragmáticos e 
substituídas por outras devido aos mesmos critérios, não sendo possível afirmar 
que são verdadeiras, nem como totalidades, nem as suas partes, suas muitas 
hipóteses. Pode-se atribuir razão a Gillies, quando este nega o rótulo de 
convencionalista a Duhem, se pensarmos que a experiência de fato, segundo 
Duhem, pode contradizer teorias, o que não ocorreria propriamente se essas 
fossem convencionais. Porém, se ainda considerarmos como um tipo de 
convencionalismo aquele que não nega que possa ocorrer contradição entre 
experiência e convenções, de forma a essas deverem ser reconsideradas e, sim, que 
nega que se possa, à luz dessas experiências, decidir entre múltiplas possibilidades 
de explicação dos mesmos fenômenos, então Duhem sustenta um tipo de 
convencionalismo. 

 
Poincaré versus Duhem 
 

No cap. X de Ciência e Hipótese, As teorias da física moderna, Poincaré 
afirma:  

 
Na história do desenvolvimento da física, duas tendências contrárias podem 
ser distinguidas. Por um lado, a cada momento, são descobertas novas 
relações entre objetos que pareciam destinados a permanecer isolados para 
todo o sempre; os fatos esparsos deixam de ser estranhos uns aos outros, 

                                                 
3 Para Gillies, a posição de Duhem deveria ser vista mais precisamente como um 
falsificacionismo modificado do que como um convencionalismo (1993, p.104). 
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tendem a se organizar numa grandiosa síntese. A ciência caminha em 
direção à unidade e à simplicidade. (1984 [1902], p.134)  
 

Poincaré, portanto, contrariamente a Duhem, sustentava a crença em um 
progresso cumulativo da ciência empírica, não propriamente em direção a uma 
verdade absoluta, porém aproximada: 

 
Toda lei particular será sempre apenas aproximada e provável. Os cientistas 
jamais ignoraram essa verdade; só que crêem, com ou sem razão, que toda 
lei poderá ser substituída por uma outra, mais aproximada e provável, mas 
que o mesmo movimento poderá continuar indefinidamente, se modo que a 
ciência, ao progredir, possuirá leis cada vez mais prováveis, e que a 
aproximação acabará por diferir tão pouco quanto quisermos da exatidão e a 
probabilidade da certeza. (1995 [1905], p.158) 
 

A visão de Poincaré em relação às leis da física difere em principalmente 
dois sentidos da de Duhem: 1.leis isoladas podem ser aperfeiçoadas; 2.esse 
aperfeiçoamento significa um progresso em direção à verdade sobre o mundo, 
sobre os fatos, sobre as relações entre objetos. Àqueles aos quais chama de 
nominalistas, Poincaré retruca: “Por mais hábil que seja o trabalhador, sua 
liberdade é sempre limitada pelas propriedades da matéria-prima sobre a qual 
opera” (1995 [1905], p.147). Entretanto aproxima-se de Duhem ao analisar aquilo 
com o qual a ciência representa a matéria: os seus símbolos. Tanto matéria quanto 
linguagem estabelecem limites à ação do cientista, à sua imaginação (por um lado) 
e à sua compreensão e explicação dos fenômenos (por outro lado). Aquilo que há 
de convencional na ciência se deve primordialmente ao meio de comunicação 
humano: “tudo o que o cientista cria num fato é a linguagem na qual ele o 
enuncia” (1995 [1905], p.148). 

Todavia, a mesma constatação da limitação inerente ao conhecimento 
devida à forma de nossa representação do mundo, leva Duhem a conclusões 
opostas às de Poincaré em relação às leis da Física:4 

 
O caráter essencial de uma lei é a fixidez. Uma proposição só é uma lei 
porque, verdadeira hoje, ela ainda será verdadeira amanhã. Dizer de uma lei 

                                                 
4 Em relação às afirmações do senso comum, ambos concordam quanto à possibilidade de 
serem estas verdadeiras ou falsas. Duhem afirma: “… uma lei da física possui uma certeza 
muito menos imediata e muito mais difícil de apreciar do que uma lei do senso comum; mas 
ela ultrapassa esta última pela minuciosa precisão dos detalhes” (1989 [1894], p117). 
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que ela é provisória não é enunciar uma contradição? Sim, se se entende por 
leis aquelas que o senso comum nos revela, aquelas das quais se pode dizer, 
no sentido próprio da palavra, que são verdadeiras. Essa lei não pode ser 
verdadeira hoje e falsa amanhã. Não, se se entende por leis as leis que a 
física enuncia na forma matemática. Tal lei é sempre provisória; não que 
seja necessário entender por isso que uma lei da física é verdadeira durante 
um certo tempo e falsa em seguida, pois ela não é em nenhum momento 
nem verdadeira, nem falsa. Ela é provisória, posto que representa os fatos 
aos quais se aplica com uma aproximação que os físicos julgam atualmente 
suficiente, mas que deixará um dia de satisfazê-los. (Duhem, 1989 [1894], 
p.113) 
 

Poincaré, por sua vez, apesar de sustentar que princípios científicos por 
vezes deixam de serem úteis e fecundos sem serem propriamente contraditos pela 
experiência —o que mostra sua compreensão da escolha de teorias devido a 
critérios pragmáticos, afirma que “não se deveria concluir daí que a ciência só 
pode fazer um trabalho de Penélope, que só pode erguer construções efêmeras que 
logo se vê forçada a demolir de cima a baixo, com suas próprias mãos” (1995 
[1905], p.132). Uma nova mecânica não excluiria o uso de uma antiga, a 
complementaria. 
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