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Seria Pierre Duhem um realista estrutural?*

Fábio Rodrigo Leite**

O título deste artigo pode, à primeira vista, ser considerado ambíguo – não pelo fato de consistir em
uma pergunta sem resposta aparente, mas porque pode inicialmente direcionar a atenção dos leitores para
um aspecto acerca do qual eu não desejo me aprofundar. Minhas análises não terão como foco o realismo
duhemiano, e sim a qualificação de “estrutural” que este suposto realismo vem recebendo na literatura
especializada. Desse modo, saber se Duhem seria um realista estrutural, interpretação defendida por auto-
res como Chiappin (1989, p. 198-210), McMullin (1990, p. 427), Gower (2000), Zahar (2000, p. 141; 2001, p.
41-9), Chakravartty (1998, p. 398), ou um empirista estrutural, sugestão feita por Votsis (2004, p. 39), será
uma questão acessória, já que meu objetivo é pôr em causa o próprio estruturalismo atribuído a Duhem. Ao
assumir como hipótese o realismo duhemiano, quero discutir, portanto, a conveniência do aditivo “estrutu-
ral” atribuído a este.

Uma vez que os realismos estrutural e de entidades podem ser entendidos não apenas como versões
mitigadas do realismo tradicional, mas, também, como opostos entre si, uma das maneiras de mostrar que
Duhem não seria um realista estrutural, mantendo o compromisso realista já firmado, seria evidenciar que
ele confere às entidades teóricas (pelo menos a algumas) o mesmo caráter ontológico conferido à estrutura
teórica. Isto posto, a conclusão que espero obter é a seguinte: se nosso autor puder ser considerado um
realista ele o será à maneira tradicional.

A despeito da grande variedade de teses de teor instrumentalista vinculada à teoria física que
podemos encontrar nos textos duhemianos, existem evidências indisputáveis que atestam igualmente a
defesa de uma variante do realismo epistemológico1. Encontramos em sua Notice uma passagem que não
deixa dúvidas quanto a isso:

Nós admitimos que a teoria fís ica possa atingir um certo conhecimento da natureza das
coisas, mas esse conhecimento, puramente analógico, nos aparece como o termo do progresso
da teoria, como o limite do qual ela se aproxima sem cessar, sem jamais atingi-lo. (Duhem,
1917, p. 157).

* Gostaria de registrar meus agradecimentos aos professores Osvaldo Pessoa Jr. e Caetano Plastino, que
leram e comentaram versões deste artigo, e ao colega William Steinle, a quem pude expor as principais
teses aqui defendidas.
** FFLCH-USP, Brasil. E-mail: efferrelle@yahoo.com.br
1 Este tipo de leitura, aliás, quase sempre alheio às exposições sinópticas dos manuais, pode ser colhido
principalmente entre os especialistas, responsáveis por uma visão mais balanceada e menos parcial da
produção do filósofo francês. Desse modo, apesar de não nos determos na defesa do realismo duhemiano,
fica posto, desde já, que ela pode adequadamente ser feita. Para uma sustentação mais convincente desse
realismo, bem como para indicações de fontes bibliográficas pertinentes a seu respeito (cf. Leite, 2007).
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Se a possibilidade do conhecimento da natureza das coisas não é excluída pelo autor, é-nos conve-
niente insistir na caracterização da natureza deste conhecimento. Seria ele puramente estrutural?

Sabemos que o realismo estrutural epistemológico2 pressupõe a existência de um mundo indepen-
dente da mente, bem como, de modo específico, que o que conhecemos desse mundo é apenas a sua
estrutura, representada na teoria pela totalidade de suas relações lógico-formais. Desse modo, apenas as
propriedades matemáticas do mundo seriam cognoscíveis, com a exclusão consequente do conhecimento
de quaisquer propriedades qualitativas ou de sua natureza essencial. Já do ponto de vista evolutivo, este
tipo de realismo afirma que durante as mudanças científicas a estrutura matemática das teorias, respon-
sável por “capturar” sob a forma de equações o comportamento dos fenômenos, seria preservada ao passo
que não haveria qualquer compromisso não instrumental para com as entidades postuladas pela teoria. A
distinção entre a estrutura e a ontologia teóricas permite ao realista estrutural desvincular a descontinuidade
ontológica, que teria acometido várias das teorias do passado, da continuidade estrutural das teorias,
ligando a esta parte a explicação do sucesso da ciência. Em última instância, o realismo estrutural assere
que a teoria corresponde ou tende a corresponder com a realidade através de uma espécie de isomorfismo
estrutural.

À primeira vista, a suposição de que Duhem seria um realista estrutural poderia tirar sua força do
propalado antiatomismo duhemiano (forma mais disseminada de realismo de entidades). Convicto
antiatomista, nosso autor não se comprometeria com a existência de entidades não observáveis postula-
das pelas teorias atômicas. Tal suposição, no entanto, sustenta-se numa generalização indevida. O salto
do antiatomismo para o antirrealismo de entidades, e, por conseguinte, para o realismo estrutural não nos
parece adequado. Em primeiro lugar, Duhem não critica o atomismo por ele ser hipotético, pois todas as
teorias físicas o são. De igual modo, o atomismo também não é criticado por postular entidades inobserváveis
e abstratas, pois a própria Energética depende, por exemplo, da postulação de um relógio absoluto e de um
triedro fixo de referência absoluto, aos quais os corpos concretos serão relacionados (Duhem, 1911, p. 6-
13)3. É imprescindível notar que o principal critério usado por Duhem quando de sua crítica às teorias
atômicas (à época elas eram muitas, e não havia aceitação consensual de uma delas em particular) é
justamente a adequação empírica4. O motivo primeiro de sua crítica ao atomismo tem amparo no insucesso

2 Por falta de espaço e de relevância argumentativa, não adentrarei na distinção corrente entre o realismo
estrutural epistemológico  e o realismo estrutural ontológico. Basta-me, aqui, apenas para não desvirtuar as
interpretações dos filósofos acima mencionados quando julgam Duhem, deixar claro que nenhum deles o
classifica como um realista do segundo tipo, ou seja, todos parecem entender que o realismo estrutural
duhemiano permite manter a existência de entidades para além das estruturas, conquanto as naturezas
daquelas permaneçam incognoscíveis em si mes mas. Todavia,  em determinado momento, a leitur a de
Chiappin (1989, p. 202) deixa supor que nosso autor poderia ser incluído no séquito dos realistas estruturais
ontológicos, para  os quais não existem no mundo nada além de estruturas (v er citação a seguir, em
destaque no corpo do texto). O motivo dessa ambiguidade pode ser encontrado no momento em que o
comentador escrevia sua tese: àquela altura, sua interpretação era um tanto inovadora e a distinção ali
empregada avizinhava-se da que fora proposta por McMullin (1989). Não havia ainda o reconhecimento da
necess idade de d istinguir explicitamente entre os dois tipos de real ismos, a qual teria s ido “satis feita”
posteriormente por Ladyman.
3 Lembremos que a mecânica celeste é, para Duhem (1911, p. 11), um ramo da Energética.
4 McMullin (1990, p. 426) discorda dessa interpretação, vendo a rejeição duhemiana ao atomismo como uma
questão de princípio. Assim, para ele, “moléculas, átomos e elétrons” ( entidades materiais)  não fariam
parte da c lassificação natural, a qual se avizinharia da termodinâmica gener alizada. Esquece-se ele,
entretanto, de que até mesmo esta necessita da postulação de um tempo e espaço absolutos (entidades
imateriais). Jaki, por outro lado, nota que o fato de Duhem reafirmar sua posição metodológica após as
famosas experiências de Perrin (as quais teriam, segundo o comentador, persuadido até mesmo Ostwald e
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das teorias desse gênero em salvar adequadamente as aparências. Em Le mixte et la combinaison chimique,
nosso autor volta sempre ao mesmo ponto ao compor seus ataques: invariavelmente as teorias atômicas
veem-se às voltas com infindáveis contradições experimentais (cf. Duhem, [1902], 1985, p. 139-43), em
flagrante desacordo com os fatos. Assim, quando se procura na notação química “uma imagem do
agenciamento dos átomos e da estrutura das moléculas, em todas as partes não se encontra nada além de
obscuridade, incoerência e contradição” (Duhem, [1902], 1985, p. 144). A incoerência lógica das teorias
atômicas e a contradição experimental acabam por desacreditá-las, reduzindo-as a um instrumento
ineficiente. Evidentemente, futuros reparos nas teorias refutadas experimentalmente poderão ser feitos,
mas sempre às despesas de sucessivas complicações que o bom senso, diante do sentimento bizarro
brotado das novas e arbitrárias reconstruções teóricas, leva inevitavelmente o físico a suspeitar que as
coisas não se devem passar como a teoria afirma. Em suma, as teorias atômicas então vigentes não são
criticadas em função de um princípio estruturalista, mas enquanto construtos altamente indeterminados,
contraditórios e destituídos de adequação empírica.

Mas Duhem pode ainda ser reputado realista estrutural de modo mais direto, como o faz Chiappin.
De acordo com o intérprete, o realismo duhemiano buscaria na ordem, e não nas entidades, o conhecimen-
to teórico:

É na ordem, e não nas entidades, que o conhecimento teórico deve ser  procurado. Para
Duhem o mundo não é um conjunto de entidades. O conceito de entidade não é um conceito
primário de sua ontologia. O conceito primário é a ordem e a estrutura. (Chiappin, 1989, p.
202).

Como não temos conhecimento direto das primeiras essências, embora o tenhamos dos fenômenos
e de suas relações, é a ordem na qual a teoria arranja as relações ou leis experimentais que deve possui valor
de saber; as relações seriam como que o móvel para algum conhecimento mais profundo da natureza e só
por intermédio das relações experimentais é que a teoria poderia vir a refletir as relações metafísicas entre as
coisas5 (Chiappin, 1989, p. 207). Dificilmente seria possível discordar da caracterização de Chiappin acer-
ca do realismo duhemiano devido à grande quantidade de passagens em que Duhem salienta a importância
da ordem classificatória das leis experimentais. É nesta ordem que ele encontrará os traços da classificação
natural, teoria perfeita da qual algumas teorias particulares paulatinamente se aproximariam durante os
séculos e que classificaria as leis experimentais numa ordem tal que seria análoga à ordem ontológica
(natural) inscrita no mundo. Mas a classificação (artificial) criada pelo físico não consiste apenas – e nem
principalmente – nas equações postuladas na teoria, e sim no arranjo hierárquico em que as equações são
dispostas. O interesse maior de nosso autor não é a “forma” das equações, como acontece em Poincaré6,

Mach* da existência dos átomos) significaria que o repúdio de nosso autor ao atomismo de sua época era
devido sobretudo ao seu caráter metafísico. Segundo o padre beneditino, subjazia às críticas duhemianas
ao átomo a visão deste como sendo a explicação última da realidade e nisto, insiste o intérprete, o francês
estava certo, pois os defensores do atomismo de então veriam no átomo a substância última indivisível, e
não imaginavam que ele fosse constituído de “partes”, como atualmente o conhecemos (Jaki, 1969, p. xiv-
xv). (*O julgamento inusual de Jaki sobre a mudança de posição de Mach acerca da existência dos átomos
baseia-se, sem maiores questionamentos, no testemunho de Stefan Meyer.)
5 Poderíamos perguntar desde já: O que são essas “coisas” senão entidades? Afinal, não sustenta Duhem
que existem no universo inanimado diversas substâncias materiais observáveis (Duhem, 1903, p. 179) ou
essências metafísicas inobserváveis? (Duhem, [1893], 1987, p. 137-8).
6 Do que se segue que o estruturalismo duhemiano teria de diferir parcialmente daquele esposado pelo
professor da Sorbonne; algo não percebido pelos estudiosos da h istória do realismo estrutural, que os
incluem quase sempre sem maiores considerações, sob o mesmo conceito.
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mas a distribuição delas numa escala de generalidade por meio da qual, por dedução, a teoria chegará a
“salvar” as leis experimentais, responsáveis por representar mais de perto as regularidades fenomênicas.
Desse modo, é imprescindível notar que a estrutura em questão dá-se num nível superior, e, por assim dizer,
de segunda ordem, pois estamos falando de relações classificatórias mais gerais destinadas a ordenar
outras relações. Numa palavra: estaríamos a falar de uma relação de relações7. A classificação artificial
elaborada pelo teórico será tão mais natural quanto maior for a proximidade entre a ordem que ele
estabeleceu e a ordem essencial ou metafísica das coisas. Feita esta pequena ressalva com o fito de
precisar o estruturalismo presente em Duhem, podemos verificar outros elementos que servem de apoio à
interpretação que intencionamos circunscrever.

É consabido que nosso filósofo se notabilizou por insistir na separação radical dos métodos e
objetos a serem seguidos pela física e pela metafísica, e não convém insistir em demasia sobre esse
aspecto: o objeto da física é representar as regularidades entre os fenômenos, ao passo que o da metafísica
é procurar suas causas, isto é, explicá-los partindo de sua essência. Essa disjunção lógica entre as duas
ciências será corroborada por uma distinção dinâmica: frequentemente, diz ele, a história nos mostra que
têm sido pouco fecundas as tentativas de extrair novas leis ou fenômenos experimentalmente constatáveis
de teorias metafísicas devido à alta indeterminação que caracteriza a natureza destas (Duhem, 1981, p. 18).
Por outro lado, não apenas a teoria física pode (e deve!) prescindir de toda e qualquer consideração
metafísica sobre o universo inanimado como, ademais, ela não constrange logicamente à adoção de ne-
nhuma teoria metafísica em especial (mesmo que possa sugerir alguma) (Duhem, 1981, p. 456-8). A argu-
mentação duhemiana tende, por conseguinte, a romper qualquer ligação necessária entre a parte metafísica
e a fecundidade das teorias científicas; toda relação entre elas é acidental, fruto de mera coincidência. Pois
bem, se assumirmos que as partes representativa e explicativa das teorias físicas, no entender de Duhem,
guardam estreita analogia com o que os filósofos contemporâneos entendem respectivamente por estrutura
e conteúdo das teorias, então seria possível afirmar que o sucesso da primeira não se deve à segunda, isto
é, que a fecundidade estrutural não depende do conteúdo teórico – pressuposto elementar do realismo
estrutural que seria aceito pelo francês.

Mais respaldo ao realismo estrutural pode ser angariado na lei histórica que Duhem julga encontrar
no desenvolvimento das teorias. Na Théorie physique, o filósofo afirma que o movimento pelo qual a física
evolui pode ser decomposto em dois movimentos distintos (Duhem, 1981, p. 454-5). Um deles, reservado à
parte explicativa das teorias, isto é, às tentativas de explicação última dos fenômenos, é abalado por
constantes revoluções e abandonos sucessivos durante a história. Já o outro movimento, relacionado à
parte representativa das teorias, ou seja, à tradução matemática das leis fenomênicas, é um progresso
contínuo, de sorte que, quando uma teoria é modificada, a parte representativa entra quase que inteiramen-
te na nova teoria, e esta herda o que as anteriores tinham de mais seguro (Duhem, 1981, p. 43-4). Como se
vê, enquanto estrutura matemática das teorias é mantida, as referências à verdadeira natureza das coisas
são sucessivamente abandonadas, sem que possamos atribuir a elas um real progresso. Tais são, creio, os

7 Não é difíci l entender o significado da classificação tal como Duhem a formula: em grandes linhas, as
teorias mecanicistas subordinam (ou explicam) determinadas leis experimentais (como a lei da conservação
de energia, por exemplo) ao agenciamento de partículas ou átomos inobserváveis que constituiriam por
fim a ess ência da matéria;  por outro lado, a energética duhemiana classifica esta lei de outra  maneira:
agora ela será aceita como um postulado primitivo que não requer nenhuma justificação, seja esta derivada
de uma indução empírica ou de uma dedução que toma como ponto de partida uma afirmação metafísica.
Mecanicismo e Energética propõem-nos, portanto, duas ordens diferentes de hierarquização no que tange
à lei da conservação de energia.
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principais argumentos para a defesa do realismo estrutural duhemiano. Passarei doravante a caracterizar
o tratamento que o filósofo dá, de um modo geral, às entidades.

Formulado brevemente, e, se possível, sem que a lembrança de Hacking se nos imponha por ora, o
realismo de entidades afirma que pelo menos algumas das entidades postuladas pelas teorias científicas
maduras existem de fato. Trata-se de uma transferência da preocupação com o valor de verdade das teorias
para a existência das entidades: seria possível, pensa-se, afirmar a existência das últimas sem assumir
qualquer compromisso com a verdade das teorias nas quais elas se encontram. Essa visão explicaria, por
exemplo, o uso instrumental efetivo de diversas teorias inconsistentes para tratar, sob aspectos distintos
(e descontados os problemas de incomensurabilidade!), de uma “mesma entidade” (o elétron, por exem-
plo), que seria mantida através da mudança científica.

O quadro de referência abaixo, no qual distinguimos duas classes e cinco gêneros de realismos de
entidades, nos ajudará a analisar o estatuto conferido às entidades por Duhem:

Iniciemos agora nossa comparação. Quanto à primeira classe, menos interessante para os nossos
propósitos, penso ser suficiente mencionar que Duhem, para quem o homem está em contato direto com a
realidade, jamais dissolvida em ideias ou representações, pode ser considerado ao nível do senso comum
um realista ingênuo (cf. Leite, 2007, Parte I). Substâncias materiais – pois a matéria existe! – são entidades
individuais. Mas Duhem também é um fiel católico crente em Deus, nos anjos e nas almas, de modo que ele
acredita igualmente na existência de seres/entidades imateriais, mesmo que não constatadas pela obser-
vação. A questão torna-se mais complexa e cogente quando tratamos da segunda classe de entidades, tais
como as referenciadas nas teorias científicas.

Logo no início da Théorie physique, ao tecer suas considerações sobre a antecipação teórica com
relação à observação, Duhem menciona o caso das descobertas, indicadas previamente pelas teorias
químicas, de novas fórmulas possíveis ainda não observadas. Muitas páginas à frente, voltando ao assun-
to, o autor relata ainda a descoberta de novos “corpos simples”, irredutíveis pelos meios de análise dispo-
níveis de então. Esses corpos nos permitiriam, continua ele, conhecer melhor os atributos ou “qualidades
primárias” da matéria (Duhem, 1981, p. 194-5). Na verdade, podemos entrever em suas análises um otimis-
mo epistemológico no que respeita à notação química, fomentado pela crença expressa nos benefícios
futuros provenientes da descoberta da radiação no início do século XX, a qual seria a fonte para a desco-
berta de novos corpos desconhecidos.

Outro exemplo é o caso da famigerada predição teórica da existência de Netuno por meio da obser-
vação da perturbação da órbita de Urano (Duhem, 1981, p. 296). Se o físico acredita que seus princípios
possuem os indícios de uma classificação natural, insiste Duhem, é preciso que ele aposte a favor de sua
teoria e procure, naquele tempo e naquela região do espaço, um novo planeta. Neste caso, a previsão de

Realismos de entidades 
Classe Não científicos Científicos 

Gênero 
(1) 

Senso 
comum 

(2) 
Metafísico / 

teológico 

(3) 
Não observados, 
mas observáveis 

(4) 
Inobserváveis, mas 

detectáveis 

(5) 
Inobserváveis e 
indetectáveis 

Espécie Objetos 
ordinários 

Seres 
imateriais 

Objetos celestes / 
elementos 
químicos 

Partículas 
elementares 

Entidades 
abstratas 
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uma entidade ainda não observada, embora observável, seria o índice da verdade das premissas e da
confiança nelas depositada em função dos inúmeros sucessos empíricos anteriores.

No entanto, o último exemplo – e o mais importante deles – ao qual eu gostaria de chamar a atenção,
é encontrado em Le mouvement absolu et le mouvement relatif, livro de Duhem ainda pouquíssimo estudado8.
Vejamo-lo mais de perto.

Nas páginas finais desta obra nosso autor reafirma o que havia sido dito desde o seu início: os
únicos movimentos que conhecemos através da experiência direta são os movimentos relativos. Saber se é
a Terra que gira ao redor do Sol ou se aquela permanece em repouso enquanto é circundada pelo movimen-
to solar é uma questão que, do ponto de vista do método experimental, simplesmente não faz sentido
(Duhem, 1907, p. 6). No entanto, afirma o filósofo, uma teoria física não pode ser construída conveniente-
mente baseada apenas em movimentos relativos. Ademais, o próprio princípio de inércia, fundamental
para a física clássica, exige a assunção de movimentos absolutos. Assim, para o que o princípio de inércia
seja empregado apropriadamente e para que os cálculos sejam simplificados, é necessário optar conven-
cionalmente por fixar um triedro ideal e invariável de referência ao qual todos os movimentos concretos
serão reportados: “a escolha do triedro de referência é uma das hipóteses sobre as quais repousa a
construção da teoria física” (Duhem, 1907, p. 276). Uma vez fixado o triedro de referência privilegiado,
podemos determinar os movimentos privilegiados ou absolutos dos corpos teóricos relacionados àquele. Já
os movimentos relativos são como consequências dos movimentos privilegiados dos corpos teóricos (Duhem,
1907, p. 278). Assim, o “espaço absoluto se oferece, pois como o fundamento necessário de nossa teoria do
movimento” (Duhem, 1907, p. 204). Mas esse triedro, afirma Duhem, é um “puro conceito” teórico, sem
realidade concreta, cuja função principal deriva da comodidade que ele tende a estabelecer quando dos
cálculos na representação dos fenômenos. Sua aceitação depende, antes, de considerações estéticas que
de raciocínios de ordem lógica. Isso significa que, em função do contínuo progresso científico, a fixação do
triedro está sujeita à recusa, como acontece com toda hipótese, devido à constatação de alguma insufi-
ciência aproximativa na representação9. Mas uma “irresistível tendência” metafísica/realista, derivada do
sucesso instrumental das teorias clássicas do movimento e da simplicidade obtida com a introdução do
triedro de referência, leva o físico a fazer a seguinte analogia:

[...] do mesmo modo que se é conduzido a considerar os movimentos relativos dos diversos
corpos teóricos como não sendo jamais, na teoria física, alguma coisa primitiva e irredutível,
mas como um reflexo secundário, um resultado do movimento privilegiado de cada um desses
corpos, é-se igualmente impelido a admitir que os movimentos relativos dos corpos concretos
não são, na realidade, alguma coisa de primordial, que eles representam alguma coisa de
derivado e que eles são a consequência do movimento absoluto de cada um dos corpos concretos.
(Duhem, 1907, p. 278).

O movimento privilegiado do corpo teórico torna-se um índice do movimento absoluto dos corpos
concretos! Ao contrário do movimento relativo, o movimento absoluto não poderia ser constatado por
nenhuma experiência concreta, mas a questão de sua existência não pode ser evitada: “A experiência e a
teoria impelem-nos a afirmar a existência de movimentos absolutos” (Duhem, 1907, p. 279). Nesse momen-
to, nota Duhem, já não se está mais a fazer física, mas metafísica. Se no Système (1913, I, p. 34) nosso autor

8 Esta obra,  que eu saiba, não r ecebeu até o momento nenhuma análise digna de nota, e não aparece
citada nas bibl iografias de nenhuma de noss as referências.
9 A exemplo dos antigos, que fixavam a Terra como o corpo (concreto) absolutamente fixo (Duhem, 1911, p.
11).
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afirmará que lidar com a realidade ou ficcionalidade da questão do espaço absoluto é tarefa do filósofo,
é porque lá ele pretende fazer o trabalho de historiador isento. Já em Le mouvement, após descrever o longo
itinerário sobre uma questão eminentemente metafísica, ele cede à tentação filosófica ao fim de sua obra.
A conclusão com a qual Duhem finaliza suas reflexões metafísicas é a seguinte: o triedro de referência ideal
de que trata a teoria física é idêntico ao espaço absoluto de Kant10. Se a teoria física estimula o teórico à
afirmação metafísica da existência real de movimentos absolutos, ela o impele, como decorrência lógica,
à aceitação real do espaço absoluto – uma entidade teórica11.

Bem vemos que a distinção entre os realismos estrutural e de entidades torna-se um tanto embaçada
quando aplicada a Duhem. Se o realismo duhemiano é estrutural, entendê-lo estritamente como tal acarre-
ta a inexplicabilidade do exemplo presente nas conclusões de Le mouvement absolu et le mouvement relatif.
Por outro lado, o realismo duhemiano só pode ser chamado de entidades em função do realismo de teorias,
pois, como vimos no exemplo do espaço absoluto, este não pode ser manipulável, e sequer possuiria
poderes causais capazes de produzir efeitos em outras partes da natureza, tal como Hacking exigia de suas
entidades. Se Duhem não afirma taxativamente que existe um espaço absoluto, isso não deve afastar a priori
a possibilidade de sua existência, já que há boas razões (metafísicas, bem entendido) para se crer nele. O
mesmo acontece acerca da verdade das relações teóricas: nem mesmo a verdade destas é afirmada pe-
remptoriamente. Se não existe demonstração cabal da entidade em questão, o mesmo pode ser dito das
relações. Generalizando nossa argumentação, podemos dizer que a crença na verdade aproximada das
teorias traz consigo a crença na existência das entidades por elas postuladas. Por conseguinte, situar o
realismo duhemiano apenas na estrutura teórica, em detrimento das entidades teóricas, seria enfraquecer
o seu realismo. As considerações acima expostas explicam nossa preferência por não qualificar o realis-
mo duhemiano nem com um ou com outro rótulo.

Resta-me, na defesa de minha interpretação, tentar evitar, ou, no mínimo, relativizar uma objeção de
cunho histórico que parece brotar dos textos do próprio Duhem. Vimos que este situa, sob o peso de uma lei
histórica, o progresso contínuo das teorias na parte representativa das mesmas, e que, pelo contrário, a
parte explicativa – parte parasita – é responsável pelas revoluções abruptas características das teorias
cosmológicas. Ora, se a questão da existência do espaço absoluto ultrapassa os limites decisórios da
experiência, sendo, em decorrência, uma questão metafísica, não estaria toda e qualquer teoria que lidasse
com a existência do espaço absoluto condenada a sofrer severas modificações? Parece que sim... Todavia,
nas conclusões de Le mouvement absolu et le mouvement relatif Duhem introduz um adendo àquela lei
histórica, que passou inadvertidamente pelos comentadores até o momento (cf. Leite, 2012, Seção 1.5.4). Lá,
o autor vislumbra a possibilidade de progresso no que tange às questões filosóficas. Eternamente postas
pelo espírito humano, as questões filosóficas recebem, de fato, respostas sucessivamente contrárias que
são abandonadas no momento seguinte sem que seja possível fornecer razões comprobatórias de nenhuma
delas. Mas se não podemos falar numa continuidade das soluções metafísicas, podemos falar numa
perfectibilidade real:

10 O espaço absoluto seria para Kant o fundamento necessário da teoria do movimento: ele não se ofereceria
à percepção, pois que vazio de matéria, todavia, seria um conceito necessário da razão, e, como uma ideia,
serviria de regra para considerar nele todo movimento e todo repouso como simplesmente relativos (Duhem,
1907, p. 205). A obra de Kant analisada por Duhem em Le mouvement são os Primeiros princípios metafísicos da
ciência da natureza (1786).
11 É importante notar que Duhem não faz nenhuma referência à relatividade restrita em seu livro.
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Mas, quando uma teoria filosófica, outrora em moda, é retomada após séculos de abandono,
a forma sob a qual ela emerge não é absolutamente idêntica àquela  pela qual ela  era
recoberta no momento em que o esquecimento a absorveu: ela reaparece mais clara, mais
precisa, mais rica em conteúdo, numa palavra, mais perfeita. (Duhem, 1907, p. 280).

A “lei que preside o desenvolvimento da filosofia” manifesta-se particularmente quando temos em
mente as teorias do lugar e do movimento local surgidas já na Grécia antiga. A preocupação dos gregos é
reavivada pelos medievais e discutida uma terceira vez pelos modernos, quando alcança uma precisão
extraordinária. Nos intervalos em que a discussão amainava, novas evidências advindas de outras áreas
surgiram, novos argumentos foram elaborados e, quando de sua retomada na modernidade, mais convin-
centemente a decisão se impõe. Não obstante a continuidade seja alheia às soluções propostas para os
problemas metafísicos, seria incorreto identificar, no presente caso, descontinuidade e ausência de algum
progresso, pois Duhem vislumbra um progresso intermitente no decorrer de longos períodos de tempo nos
quais as soluções metafísicas reapareceram cada vez mais determinadas. Essa convergência metafísica na
direção de uma solução específica é garantida, por sua vez, pelo progresso das físicas teórica e experimen-
tal. Mas se o progresso da física teórica (progresso estrutural) restringe o campo de possibilidades das
soluções metafísicas (o conteúdo das teorias), então, novamente a estrutura, cujo desenvolvimento seria
contínuo, condiciona o progresso referente às entidades existentes, de sorte que, na linguagem moderna,
estrutura e conteúdo não poderiam ser dissociados de maneira rigorosa na visão duhemiana do progresso
de nosso conhecimento do mundo externo.
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