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Uma teoria científica e, em particular uma teoria física, pode ser encarada como uma emergência 

na noosfera. Noosfera foi um conceito introduzido em 1924 através dos debates entre Vladimir 

Vernadsky, Pierre Teilhard de Chardin e Edouard le Roy. A noosfera é ela própria uma 

emergência no quadro da biosfera e representa mais um passo no processo de complexificação 

das estruturas físicas. Uma teoria física pode ser considerada, metaforicamente falando, como 

uma máquina ferramenta noética. Uma máquina-ferramenta sofisticada que emerge nessa 

noosfera. Uma máquina-ferramenta, no sentido usual do termo, que a nossa subespécie parece 

ser a única capaz de conceber e utilizar, não é mais que uma ferramenta que é usada para 

construir uma outra ferramenta. Por exemplo, com um machado, mesmo o mais rudimentar deles, 

é possível escavar o tronco de uma árvore para construir uma canoa. Nenhuma outra subespécie 

faz coisas semelhantes. Várias outras conseguem usar ferramentas, mas não máquinas 

ferramenta. Ora, as teorias físicas mais consistentes caracterizam-se por permitirem conceber e 

construir novas ferramentas. Ferramentas que sem essas teorias seriam inconcebíveis e, 

portanto, irrealizáveis. Sem a mecânica e a gravitação newtonianas, sem a termodinâmica, sem o 

eletromagnetismo e sem a mecânica quântica, a economia atual reduzir-se-ia a uma ridícula 

percentagem do que hoje é. Os bens transacionáveis produzidos reduzir-se-iam drasticamente. 

Associar à plausibilidade de uma teoria física o critério pragmático, mas não pragmatista, do 

aumento da nossa capacidade de ação no mundo, é o que nos permite afirmar que entre o mundo 

e aquilo que pensamos sobre ele existe alguma sintonia. Uma teoria física que obedeça a este 

critério de plausibilidade funda-se sempre numa visão do mundo, numa ontologia. Uma visão do 

mundo, uma ontologia coerente com os fenómenos a que, até à sua emergência, tínhamos 

acedido. Pelo menos à escala a que os estamos a descrever. É, assim, esta posição que nos 

afasta de uma posição pragmatista. Afasta-nos quando defendemos que, ao obedecer a este 

critério, podemos afirmar que existe alguma sintonia entre o mundo e o que pensamos sobre ele. 

E o que pensamos sobre ele está contido nessa teoria científica. Podemos considerá-la, usando 

uma metáfora biológica (simbioma), um “simnooma” porque se trata de uma estrutura complexa, 

com uma componente ontológica, uma componente epistemológica e uma componente formal 
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indissociavelmente ligadas entre si. Uma estrutura complexa que é muito mais que a soma das 

partes. Nestes casos estaríamos autorizados a falar de uma emergência forte na noosfera. 

 

Contudo, a sintonia a que me estou a referir acontece porque a noosfera é um produto da 

própria natureza. Faz parte dela. Por essa razão essa sintonia não acontece por mero acaso. 

Acontece porque a noosfera é o produto de uma longa evolução que levou à emergência de uma 

sub-espécie que evidencia a capacidade de produzir um mundo de ideias de forma muito mais 

elaborada que qualquer outra espécie. Como sabemos, os estudos em etologia têm-nos permitido 

conhecer ganhos culturais que outras espécies têm evidenciado que, como não podia deixar de 

ser, têm de ser compatíveis com o que a sua própria estrutura biológica lhes permite. A evolução 

levou-nos a um patamar superior. Nós criámos mitos, arte, literatura, filosofia e ciência. É tudo 

isto que caracteriza a nossa sub-espécie. E é isto que constitui a noosfera criada por nós. E é 

essa noosfera que nos permite usufruir hoje de tecnologia apoiada na ciência. Ora é exatamente 

esta característica que nos permite erigir o critério pragmático atrás referido como a pedra de 

toque para avaliação da sintonia entre as teorias científicas e o mundo que elas pretendem 

descrever. É este critério que nos permite afirmar que as teorias que o satisfazem estão a ir um 

pouco para além da mera descrição dos fenómenos. O aumento da nossa capacidade de ação no 

mundo é o indício disso. É por essa razão que eu apelido, metaforicamente falando, as teorias 

científicas que satisfazem este critério de máquinas ferramenta noéticas. E é também por isso que 

esta posição é filosoficamente realista. Mas um realismo moderado porque não nos atrevemos a 

dizer que existem teorias verdadeiras porque descrevem o mundo tal como ele é. Dizemos 

apenas que existem teorias plausíveis, as que obedecem ao critério pragmático referido, porque, 

nesse caso e só nesse caso, podemos arriscar-nos a afirmar que existe alguma sintonia entre elas 

e o mundo que pretendem descrever.  

 

As teorias físicas clássicas, a mecânica e a gravitação newtonianas, por um lado, e o 

eletromagnetismo, por outro, apoiaram-se em duas visões do mundo antagónicas. Duas visões do 

mundo a que podemos chamar postulados ontológicos. Um postulado ontológico, usando a 

terminologia de Arquimedes,  pede-nos para admitirmos que o mundo, à escala a que o estamos 

a descrever, seja olhado de uma determinada maneira. Dando exemplos. Na mecânica e 

gravitação newtonianas admitia-se a existência de um espaço palco despido de propriedades 

físicas e independente de toda a matéria que nele existisse. Um espaço a que Newton chamou 

espaço absoluto. Admitia ainda a existência de um tempo que fluiria de forma regular e 

independente de todas as mudanças que pudéssemos observar. Newton chamou-lhe tempo 

absoluto. Newton admitia ainda que as interações entre os corpos que ocupavam esse espaço 

palco se fariam instantaneamente à distância. Por sua vez, no eletromagnetismo admitia-se que o 

espaço estaria cheio de propriedades físicas e que as interações se fariam por contiguidade, 

propagando-se à velocidade da luz. Estes postulados ontológicos podem ser considerados, 

usando uma metáfora jurídica, o preâmbulo da “Constituição” de uma teoria física. O resto dessa 

“Constituição” são os outros postulados em que se apoia essa teoria física, os quais 

inevitavelmente se integram no quadro traçado no preâmbulo. As visões puramente 

instrumentalistas da ciência depreciam-no. Quanto muito falam de “ficções” associadas a cada 

modelo, que consideram úteis no raciocínio científico, mas, tal como o nome que lhe dão o 

indica, não lhe atribuem qualquer valor ontológico.  Eu defendo o oposto. Penso que é útil, não 
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só porque o postulado ontológico introduz nas estruturas noéticas uma pressão evolutiva que não 

pode ser desprezada, como o critério pragmático que referi pode ser considerado um teste à sua 

plausibilidade. A história da ciência é pródiga em dar-nos exemplos do que estou a afirmar. Foi o 

antagonismo entre os postulados ontológicos, atrás referidos, que levou, quer à relatividade 

restrita e à relatividade geral, por uma via, quer à mecânica quântica, por outra. De facto, a 

emergência destas teorias teve origem nas tentativas de conciliar essas duas visões do mundo. 

Repare-se que utilizei o verbo conciliar e não unificar, porque, até hoje, nenhuma teoria, que 

tenha satisfeito o critério pragmático que referi, conseguiu fazê-lo. O confronto entre essas duas 

visões do mundo constituiu uma pressão evolutiva que deu origem a alguns dos vários percursos 

heurísticos seguidos. Vejamos. 

 

1 - A relatividade restrita começou a despontar quando se pretendeu conhecer as 

transformações que mantinham invariantes entre referenciais de inércia as equações que 

descreviam os fenómenos eletromagnéticos. Essas transformações eram diferentes das que 

mantinham a invariância da equação fundamental da dinâmica newtoniana. Como vemos, um 

conceito fundamental na mecânica newtoniana, o conceito de referencial de inércia, associado 

aos conceitos de espaço e tempo absolutos, migrara para o eletromagnetismo. Isto como 

consequência de um processo em que se pretendeu conhecer as propriedades de um éter que 

servisse de suporte às ondas eletromagnéticas, previstas pela teoria e observadas por Hertz, e 

que obedecesse à mecânica newtoniana. Todos sabemos que esta tentativa redundou num 

fracasso. Mas deixou sequelas, e uma delas foi a migração do conceito de inércia da mecânica 

para o eletromagnetismo. Essa migração regressou à mecânica newtoniana transformando-a na 

mecânica relativista que passou a ser também invariante para as transformações que mantinham 

invariantes entre referenciais de inércia as equações que descreviam os fenómenos 

eletromagnéticos. 

 

2 – Em 1926, Schrödinger procurou encontrar uma equação que descrevesse as ondas de matéria 

previstas por Louis de Broglie em 1924, e que viriam a ser observadas por Davisson e Germer 

em 1927 nos laboratórios Bell. O processo heurístico seguido deveu-se a ter reparado, algo para 

que já no século anterior Hamilton tinha chamado a atenção, na semelhança entre a equação do 

Eikonal e a equação de Hamilton-Jacobi que descrevia a trajetória de partículas materiais na 

mecânica clássica. A equação do Eikonal obtinha-se a partir da equação de onda ou de 

d'Alembert que descrevia essa propagação quando o comprimento de onda tendia para zero, ou 

seja, quando as características ondulatórias se desvaneciam. Foi esta analogia que o levou a 

procurar uma equação que descrevesse agora, não a propagação das ondas eletromagnéticas, 

como o fazia a equação de onda de d'Alembert, mas a propagação das ondas de matéria, 

chegando, desta forma à equação que, muito justamente, tem o seu nome. Esta equação é um dos 

postulados da mecânica quântica e pretendia inicialmente descrever o comportamento da matéria 

que, para Schrödinger, se reduziria a uma mera descrição ondulatória. Sabemos que a história 

posterior não foi nesse sentido, mas não vou, por agora, entrar por aí. 

 

Estes dois exemplos mostram como as duas visões do mundo em confronto constituíram uma 

pressão evolutiva que promoveu processos evolutivos noéticos que deram origem a dois novos 

“simnoomas”. Claro que esses processos noéticos seguiram uma via formal, que é também 
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indispensável e faz parte interatuante desse mesmo “simnooma”, mas não podemos descurar o 

confronto ontológico subjacente enquanto pressão evolutiva que os desencadeou. Não podemos 

olhar apenas para o desenvolvimento formal esquecendo que se trata de um processo muito mais 

vasto e complexo, tal como todos os processos naturais. Não podemos tomar a parte pelo todo. 

Quer a visão sintática das teorias defendida pelos positivistas lógicos como Carl Gustav Hempel 

e Rudolf Carnap, quer a visão semântica das teorias defendida por epistemólogos como Patrick 

Suppes e Bas van Fraassen, descuram este aspeto. Nem o pretenso rigor dos primeiros, nem o 

acento no conceito de modelo dos segundos, mesmo na sua versão dita não ingénua, permitem 

que entendamos toda a complexidade dos processos noéticos. Estas posições epistemológicas 

que, apesar de sofrerem resistências, foram dominantes e ainda o são em larga medida, acabam 

por criar um círculo vicioso, em que as teorias que se vão construindo sob essa batuta 

epistemológica, servem de argumento a favor dessa mesma batuta epistemológica. Trata-se de 

uma relação incestuosa que tem levado àquilo a que já chamei num texto anterior uma neo-

escolástica, que, em larga medida, está na base da crise que a física teórica atravessa. A pujança 

que a física teórica, uma área do saber em que se pretende criar novas teorias, demonstrou na 

primeira metade do século XX que foi qualitativamente superior à que se verificou na segunda 

metade desse século. Na primeira metade conseguiram-se criar teorias que alteraram a nossa 

relação com o mundo, permitindo conceber e produzir novos instrumentos. Por exemplo, sem a 

mecânica quântica seríamos incapazes de conceber, quanto mais de concretizar, uma miríade de 

bens de que hoje usufruímos no nosso dia a dia. Bastaria pensar no computador portátil em que 

escrevi este texto, com as suas enormes capacidade de cálculo e memória.  

 

A ênfase na estrutura formal levou à crença de que é essencialmente nas estruturas formais, e 

nos diversos modelos que utilizamos, que nos devemos apoiar para avançar no conhecimento 

científico. Mas quem nos garante que não é a própria estrutura formal que fomos construindo, 

que pode, neste período histórico, constituir um constrangimento ao avanço do conhecimento 

científico. Vejamos. O conceito de emergência tem-se tornado um dos temas centrais da 

epistemologia. Está intimamente associado à tomada de consciência de vivermos num mundo em 

permanente devir biológico. Durante o século XIX, tomámos consciência de vivermos num mundo 

em que tinham emergido e desaparecido um grande número de estruturas biológicas. Uma forma 

de definir uma emergência forte é afirmando que, nesse caso, o todo é muito mais do que a mera 

soma das partes que lhe deram origem. Esse todo emergente adquire propriedades que não o são 

de nenhuma das partes que, em interação mútua, o compõem. Ora em física, desde o século 

XVII, temos usado com um enorme sucesso o cálculo infinitesimal. Ele mostrou-se adequado à 

resolução dos problemas que se foram colocando aos físicos. Em mecânica e no eletromagnetismo 

usamo-lo com grande eficácia. Ora o cálculo infinitesimal admite que é possível decompor o todo 

em infinitas infinitésimas partes, e que é possível pegar nessas infinitas infinitésimas partes e 

somá-las para reconstituir o todo original. Dificilmente poderíamos conceber uma estrutura 

formal menos adaptável à descrição de um processo de emergência. No entanto, essa estrutura 

formal revelou-se de uma enorme utilidade, não a descrever processos de emergência, mas, por 

exemplo, à descrição de trajetórias de pontos materiais, que, em cada instante de tempo, sem 

extensão temporal, se localizam em pontos do espaço sem extensão espacial. Essa enorme 

utilidade manifestou-se logo quando Newton, um dos fundadores dessa estrutura formal 

conseguiu deduzir as trajetórias de pontos materiais quando sujeitos à ação de forças. Newton 



5 

conseguiu, dessa forma, deduzir as leis dos movimentos planetários a que Kepler tinha chegado, 

partindo da existência de uma força gravítica central que atuaria instantaneamente à distância. 

Mas essa estrutura formal também evidenciou a sua utilidade para descrever a propagação de 

ondas em que era possível definir a sua amplitude e fase em cada ponto do espaço, sem extensão 

espacial, para cada instante de tempo sem extensão temporal. De facto, este formalismo que se 

tinha já mostrado capaz de descrever a propagação de ondas no quadro estrito da mecânica 

newtoniana, continuou a ter sucesso na construção da teoria do campo eletromagnético com 

Maxwell. E continuou ainda a tê-lo na construção da mecânica quântica, nomeadamente através 

do percurso heurístico seguido por Schrödinger, que atrás referi. Mas a mecânica quântica foi a 

última teoria física que obedeceu ao critério pragmático que tenho vindo a referir. Foi, por esse 

motivo, a última teoria física que merece essa designação. A questão pertinente é: qual a causa 

ou as causas de nenhum projeto de teoria posterior conseguir satisfazer o critério pragmático 

que referi? Um critério que tem constituído o grande argumento a favor do financiamento da 

física teórica. 

 

A mecânica quântica marcou um ponto de viragem. O princípio de complementaridade de Niels 

Bohr, que constitui o cerne da sua interpretação do formalismo quântico, leva-o a interpretar o 

princípio de Heisenberg como representando, acima de tudo, os nossos constrangimentos 

cognitivos. O chamado princípio de Heisenberg diz-nos, por exemplo, que é impossível prever 

numa medição futura a posição e a velocidade de um ente quântico com uma precisão superior à 

que esse princípio estabelece. Mas porque razão não podemos ultrapassar essa precisão? A 

própria teoria o diz. Antes de uma medida toda a informação que posso ter sobre o ente quântico 

está contida na função de onda solução de uma equação linear como a de Schrödinger. Essa 

solução representa assim um estado essencialmente noético, ou seja, antes da medida não posso 

atribuir a esse ente quântico uma existência em ato, mas apenas um conjunto de estados 

potenciais, correspondentes a cada um dos possíveis resultados de uma medida futura de uma 

qualquer grandeza física, como a posição ou a velocidade. Afirmar o contrário seria equivalente a 

dizer que a mecânica quântica é uma teoria incompleta, pois deixaria de ser capaz de dar conta 

do resultado de um experiência de interferências de tipo Taylor. É apenas isto que eu posso 

afirmar sobre um ente quântico antes de uma medida realizada sobre ele. Para cada uma dessas 

grandezas físicas, a mecânica quântica faz-nos atribuir um operador, que nos permite decompor 

a solução da equação de Schrödinger nas soluções da equação aos valores próprios desse 

operador, ou seja, igualar a solução da equação de Schrödinger normalizada a uma soma 

ponderada destas novas soluções, que representam, nada mais, nada menos, que ondas 

harmónicas planas, ou seja, senos e cosenos. Os valores próprios associados a cada uma dessas 

funções próprias, representam os valores que essa grandeza poderá assumir numa medição futura 

efetuada sobre esse ente quântico. Como se pode verificar, é a linearidade da equação de 

Schrödinger que nos permite fazer esta decomposição. Mas essa decomposição significa que a 

solução da equação que representa o estado do ente quântico é igual à soma, probabilisticamente 

ponderada, de todas as funções que representam cada um dos estados em que esse ente quântico 

se encontra potencialmente. Para outro operador que represente outra grandeza física clássica 

diríamos inevitavelmente o mesmo. Cada uma destas distribuições estatísticas permitem-nos 

calcular a incerteza associada à medição futura de cada uma das grandezas clássicas 

representadas por esses operadores. Para certas grandezas clássicas como a posição e a 
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velocidade, o chamado princípio de Heisenberg, diz-nos que o produto dessas incertezas não 

pode ser inferior, a menos de um fator, à constante de Planck.  

 

Podem fazer-me a seguinte pergunta. Onde está o problema? Não teve a mecânica quântica um 

enorme sucesso? Não satisfez a mecânica quântica o critério pragmático atrás referido? Claro 

que teve um merecido e enorme sucesso. Claro que satisfez esse critério. De facto, a mecânica 

quântica consegue prever com grande rigor o comportamento estatístico de um grande conjunto 

de partículas. Daí esse enorme sucesso. O que acontece é que estamos a lidar com equações 

lineares. Equações lineares que, considerando simultaneamente a mecânica quântica como uma 

teoria completa, tanto se aplicam à descrição do comportamento estatístico de um grande 

conjunto de entes quânticos, como se aplicam à descrição do comportamento de cada um desses 

entes quânticos considerados individualmente. No fundo estamos a afirmar que o que podemos 

afirmar sobre o todo é exatamente o mesmo que podemos afirmar sobre cada uma das partes. 

Ora é esta passagem que levou a interpretar de uma forma filosoficamente anti-realista o 

formalismo quântico. É o que o princípio de complementaridade de Niels Bohr faz, afirmando que 

esse formalismo reflete acima de tudo os nossos constrangimentos cognitivos. Porque, quer a 

solução da equação de Schrödinger, quer as soluções das equações ao valores próprios dos 

diversos operadores, não representam um estado atual do ente quântico mas apenas o que eu 

posso afirmar sobre o resultado de uma futura medida sobre esse mesmo ente quântico. De 

acordo com a interpretação bohriana do formalismo quântico, o ente quântico em causa estaria 

potencialmente, e apenas potencialmente, em cada um dos estados associados a cada uma das 

funções próprias. Nunca poderíamos afirmar que estaria em ato em nenhum deles porque nesse 

caso a mecânica quântica deixaria de ser uma teoria completa. Sê-lo-ia porque seria incapaz de 

identificar esse estado de forma inequívoca. A mecânica quântica apenas pretende descrever o 

nosso conhecimento sobre o ente quântico e não esse quântico, porque ele seria em grande 

medida um produto do nosso pensamento. Esta é o cerne da interpretação anti-realista do 

formalismo quântico levada a cabo por Niels Bohr. Trata-se assim de um formalismo que nos 

poderíamos sentir autorizados a aplicar fugindo de qualquer compromisso ontológico. No fundo, 

de acordo com Bohr, esse formalismo descreve acima de tudo o estado de consciência do 

observador e não qualquer ente quântico. Desta forma, a interpretação bohriana da mecânica 

quântica arrasta consigo uma epistemologia anti-realista. Podemos detetar aqui a emergência de 

um novo “simnooma” em que uma visão do mundo e da nossa relação com ele, que, quer 

queiram, quer não, constitui a componente ontológica da teoria, se funde com uma epistemologia 

e um formalismo que a acolhe. 

 

Nenhum realista aceitaria dizer que um modelo que nos permite prever o comportamento 

estatístico de um grande conjunto de entes quânticos, constitui um modelo que podemos aplicar 

à previsão do comportamento de um único ente quântico. Esta posição seria equivalente a 

afirmar que quando se faz uma sondagem eleitoral, por mais isenta e competente que ela seja, 

com o objetivo de prever o resultado de um processo eleitoral, em que está em jogo um grande 

conjunto de eleitores, se podia aplicar também à previsão da distribuição de probabilidades de 

um único eleitor votar em cada um dos candidatos à eleição. Ninguém no seu perfeito juízo o 

aceitaria. Ora foi esta passagem que se fez na interpretação bohriana da mecânica quântica. Ao 

defender que a mecânica quântica seria uma teoria completa, uma teoria em que a equação 
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postulada que pretende descrever a evolução de um sistema quântico é linear, como é o caso da 

equação de Schrödinger, seríamos obrigados a defender que a distribuição estatística que 

obtemos sobre os possíveis resultados de uma medida futura sobre um sistema quântico 

composto por um grande número de entes quânticos, poderia ser aplicada aos resultados 

possíveis de uma medida futura sobre um único ente quântico. Foi exatamente este passo que 

produziu aquilo a que Popper chamou o cisma da física. Um cisma da física porque se definiram 

claramente dois campos antagónicos. De um lado colocaram-se, entre outros, Bohr, Heisenberg, 

Born, Pauli, Dirac, Wigner, enquanto do outro colocaram-se, entre outros, Einstein, de Broglie, 

Schrödinger, Planck, Lorentz, Ehrenfest. O primeiro grupo, com Bohr à cabeça, acabou a 

defender, como já afirmei, que a teoria quântica descreveria acima de tudo o estado de 

consciência do observador sobre o que estava a observar e muito menos o que ele estava a 

observar. De facto, quando elementos do segundo grupo pretenderam mostrar as incongruências 

dessa interpretação, alguns elementos do primeiro grupo foram compelidos a evidenciar as 

derradeiras consequências epistemológicas dessa interpretação. Quando, mais tarde, Wigner 

apresenta a sua experiência conceptual conhecida como o amigo de Wigner, em resposta à 

experiência conceptual do gato de Schrödinger, dá-nos uma excelente caricatura do que estou a 

afirmar. Num livro que publiquei no final de 2011, com o título “Psicologia, Filosofia e Física 
Quântica. O Princípio de Complementaridade no Século de Bohr”, relacionado com uma 

investigação efetuada entre 1987 e 1993, tento mostrar que o Princípio de Complementaridade 
de Bohr, que constitui a pedra de toque da sua interpretação do formalismo quântico, e, 

portanto, da sua interpretação das relações de Heisenberg, tem as suas raízes nos trabalhos do 

seu professor de filosofia, Harald Høffding, no domínio da psicologia. Algo que Jan Faye também 

fez no livro que publicou em 1991 com o título Niels Bohr: His Heritage and Legacy, mas 

utilizando uma argumentação diferente. Seriam os constrangimentos observados no estudo do 

comportamento espontâneo da cognição humana, que, segundo Høffding, seria o objeto da 

psicologia, que se projetariam para as formas mais elaboradas dessa cognição, correspondentes 

ao pensamento filosófico, e ao pensamento científico. Estes, ainda segundo Høffding, teriam de 

ser “psicologicamente possíveis”. As leis que ele pensava ter detetado no domínio da psicologia, 

considerada por ele como uma fenomenologia do “espírito”, teriam de ser também respeitadas, 

quer em filosofia, quer em ciência. Foi assim ele o primeiro a propor um principio no domínio da 

psicologia que, mais tarde, Bohr vai exportar para a física sob o nome de princípio de 
complementaridade.   

 

Quando a mecânica quântica admite que para descrever o comportamento, quer da radiação, 

quer da matéria, é necessário recorrer aos conceitos de corpúsculo e de onda, levando-nos a 

falar do dualismo onda-corpúsculo, não nos podemos esquecer que o faz ao tentar conciliar as 

duas visões do mundo herdadas da física clássica. Como já referi, as duas posições que se podem 

assumir sobre o significado da mecânica quântica, são as posições anti-realistas como as de Bohr 

e de Wigner, em que esse dualismo representa acima de tudo os nossos constrangimentos 

cognitivos, ou as posições realistas, em que esse dualismo, que apesar de não descrever 

rigorosamente os seres quânticos que estamos a estudar, porque nenhuma teoria o conseguiria 

fazer, representa, apesar de tudo, alguma sintonia entre os objetos reais que estamos a estudar e 

o que nós pensamos sobre eles. Não podemos esquecer o que há pouco afirmei. A mecânica 

quântica funciona muito bem enquanto teoria quando pretendemos prever o resultado de uma 
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medida futura sobre o comportamento estatístico de um grande número de entes quânticos. 

Neste ponto, os realistas e os anti-realistas até podem esquecer as suas divergências. Mas 

quando a aplicamos à previsão do resultado de uma medida futura sobre um único ente quântico, 

as divergências vêm inevitavelmente à superfície. Estas divergências que se iniciaram confinadas 

ao domínio do debate filosófico, acabaram por ter consequências que transbordaram desse 

domínio. Desde há cerca de 20 anos, deixaram de poder ser encaradas como meras divergências 

filosóficas sem consequências no domínio da física. A posição realista que mais longe conseguiu 

levar o programa de investigação a que se propôs foi a de Louis de Broglie. Esse programa de 

investigação científica, concebeu e publicou na literatura científica variadíssimas propostas de 

experiências em que o resultado previsto diverge, consoante nos coloquemos na posição anti-

realista de Bohr e Wigner, ou na posição realista que está na base desse programa de 

investigação científica. O José Croca tem sido um dos mais prolíficos proponentes desse tipo de 

experiências. Além disso, recebeu um prémio internacional por ter mostrado que o limite definido 

pelas relações de dispersão de Heisenberg tinha sido ultrapassado empiricamente pelos chamados 

super microscópios. Isto constitui um rude golpe na interpretação anti-realista porque mostra 

que um formalismo que ela considerava representar os nossos constrangimentos cognitivos foi 

ultrapassado, não apenas em teoria, mas também empiricamente. Os limites cognitivos que a 

teoria queria impor-nos acabam por transformar-se nos limites de aplicabilidade da teoria.  

 

Vemos assim que os postulados ontológicos representam um papel primordial na atividade 

científica. Uma visão anti-realista sobre a atividade científica, que apesar de defender o 

abandono de qualquer compromisso ontológico, acaba inevitavelmente por cair no que pretende 

evitar, porque está associada não apenas a uma determinada visão do mundo, mas também à da 

nossa interação com ele. Essa visão anti-realista levou à construção de uma teoria que mais não 

pretende que descrever observáveis, ou seja, apenas o que podemos observar. Mas define-se 

como observável o que a teoria diz que podemos observar. Existe aqui um evidente círculo 

vicioso. Popper disse que as experiências estão carregadas de teoria. Afirmação com a qual estou 

inteiramente de acordo. Mas as teorias, por sua vez, estão carregadas de epistemologia. E 

qualquer epistemologia está carregada de uma determinada visão do mundo e da nossa relação 

com ele. Uma relação que se integra nessa mesma visão do mundo, e, portanto, também ela 

estando carregada de uma determinada ontologia. Por mais que queiramos escapar a qualquer 

compromisso ontológico, acabamos inevitavelmente por cair naquilo de que queremos escapar. 

Como disse, a visão do mundo, ou postulado ontológico, em que cada teoria se apoia, faz parte 

de uma estrutura complexa, ou “simnooma”, do qual a atitude epistemológica e o formalismo que 

a suporta também fazem parte. Qualquer teoria, mesmo as que satisfazem o critério pragmático, 

podendo ser consideradas como máquinas ferramenta noéticas, correm o risco de que as 

consideremos como teorias de tudo. Desde o determinismo laplaciano associado a uma conceção 

da física newtoniana como aplicável até ao domínio da nossa liberdade de opção e ação, até ao 

conceito de morte térmica do universo associada à termodinâmica aplicável ao universo como um 

gigantesco sistema termodinâmico, são manifestações daquilo a que podemos chamar uma doença 

infantil do cientismo, que pretende marcar os limites das nossas capacidades criativas no 

primeiro caso, ou os limites da nossa capacidade de ação no mundo no segundo caso. O círculo 

vicioso a que cada teoria, associada a uma determinada visão do mundo, nos quer confinar tem 

sido sempre vencido. É a própria história das ciências que no-lo mostra. Para isso é necessário 
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que, adotando como pontos de apoio as teorias que obedecem ao critério pragmático, construir 

uma nova teoria, um novo “simnooma”, apoiado numa ontologia mais abrangente, numa outra 

atitude epistemológica e num formalismo em que essa epistemologia se apoie. Só assim 

poderemos romper os limites a que uma determinada teoria ou visão do mundo nos quer confinar. 

O resultado tem sido sempre o de confinar as teorias aos limites da sua aplicabilidade.  

 

Adotando uma outra atitude epistemológica, ou seja, adotando uma leitura realista do formalismo 

quântico, somos levados a afirmar que o que de essencial ele nos diz é que o reducionismo a que 

a física fora conduzida a partir do século XVII, cingindo-se à mera descrição de trajetórias de 

pontos materiais situados em pontos do espaço sem extensão espacial, em cada instante de 

tempo sem extensão temporal, não era mais possível. Tinha tido um enorme sucesso até então. 

Mas quando nos embrenhámos no estudo das estruturas materiais de menor extensão espacial a 

que estávamos a ter acesso no início do século XX, começámos a ter indícios de que não as 

podíamos considerar como pontos materiais sem extensão espacial, mas sim como estruturas com 

extensão espacial às quais já não podia ser atribuída uma posição bem definida. Se 

interpretarmos as relações de dispersão de Heisenberg, ou mesmo as mais gerais que José Croca 

construiu a partir de um ponto de vista realista, somos levados a esta conclusão. De facto, 

adotando uma posição realista somos levados a concluir que o chamado dualismo onda-

corpúsculo, que resulta da tentativa de conciliação das duas visões do mundo herdadas da física 

clássica, nos diz que as estruturas físicas, qualquer que seja a escala que consideremos, quer na 

macrofísica, a que podemos associar a mecânica newtoniana, quer na microfísica, com que o 

eletromagnetismo, de certa maneira, já lidava, são estruturas complexas que estão em 

permanente interação e a reagir em conformidade com essa interação e com as suas próprias 

capacidades estruturais. Este é o novo postulado ontológico. O princípio de euritmia, proposto 

por José Croca apoia-se neste novo postulado ontológico. Com base nele, é possível construir 

uma nova teoria apoiada num formalismo não-linear que, como disse, permitiu conceber 

experiências realizáveis em que a previsão do resultado é diferente do que a teoria linear prevê. 

Convém ainda dizer que esse formalismo não-linear acaba por converter-se no formalismo linear 

quando se aplica à previsão do resultado de uma medida sobre um grande conjunto de entes 

quânticos, nos casos em que esse formalismo linear tem tido sucesso. Isto significa que estamos 

a lidar com uma proposta de uma nova teoria que engloba a teoria linear como um caso 

particular. 

 

Não sabemos, ninguém sabe, o que nos reserva o futuro, mas esta nova maneira de “ver” os 

entes físicos, a partir de uma posição realista, parece bastante promissora. Talvez nos permita 

ultrapassar as dificuldades que se têm feito sentir no desenvolvimento de novas teorias físicas 

que tenham possibilidade de satisfazer o critério pragmático que referi. Talvez nos permita ir um 

pouco mais longe. Um tema que já abordei num artigo que escrevi nos finais de 2010, “The 
Crisis in Theoretical Physics. Science, Philosophy and Metaphysics”, que consta de um livro 

com o título “A New Vision on Physis”, e sobre o qual tenho continuado a trabalhar. Tenho de 

referir, porque é justo, que um amigo nosso, Gildo Magalhães, da Universidade de São Paulo no 

Brasil, foi o primeiro a tentar desenvolver este tema. Trata-se de uma conceção evolucionista 

generalizada. Digo generalizada porque o princípio de euritmia, que nasce na área da física, 

permite que admitamos a existência de uma tendência para a complexificação, em que a 
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emergência de estruturas sucessivamente mais complexas aconteceria de forma um pouco mais 

inteligível. Apesar de não sermos biólogos, uma área científica hoje pujante, como já devem ter 

reparado olhamos com muita simpatia para a conceção simbiogenética da evolução. Ela permite-

nos entrever a possibilidade de, no futuro, não de reduzir a biologia à física, mas de as duas 

áreas científicas colaborarem no estudo da passagem de um mundo azóico para um mundo zóico. 

Penso que se as ideias de que tenho vindo a falar tiverem sucesso, a nova física, a física 

eurítmica, estará em condições de avançar por aí. 

 

Falamos de emergência forte, que tem como pano de fundo a evolução biológica, quando esta dá 

origem a novos e ontologicamente distintos níveis de complexidade, caracterizados pelas suas 

próprias leis ou regularidades e pelas relações causais existentes nesse mesmo nível. Falamos de 

emergência fraca quando os novos níveis podem ser descritos pelas relações causais que a física 

utiliza. É importante citar estas definições porque elas estão associadas a uma determinada visão 

da física. Uma física que começou por reduzir o seu objeto de estudo ao mero movimento local. 

Essa visão do mundo começou a ser golpeada desde o início do século XIX com o advento da 

ótica ondulatória e, mais tarde, do eletromagnetismo. A tentativa de conciliação entre as duas 

teorias clássicas criou as condições que levaram à emergência da mecânica quântica. Foi esta 

teoria que deu o golpe final na visão newtoniana do mundo. A mecânica quântica fez com que 

muitos físicos, e não só, tentassem reinterpretar os fenómenos biológicos à luz dessa teoria. Mas 

os problemas epistemológicos que tenho vindo a referir fizeram com que essas tentativas não 

conseguissem dar passos significativos. O mesmo pode não acontecer quando adotamos a posição 

realista sobre o mundo  quântico, que levou à introdução de uma equação não-linear enquanto 

postulado.  Neste caso, os entes quânticos passam a ser considerados estruturas complexas 

reais, às quais já não faz sentido atribuir uma posição bem definida num ponto do espaço sem 

extensão espacial, em cada instante de tempo sem extensão temporal, e que, além disso, estão 

em permanente interação com o que lhes é exterior e a reagir da forma que a sua própria 

estrutura permite, a qual, vai inevitavelmente sofrer os efeitos dessa interação, de forma mais ou 

menos evidente, consoante a estrutura complexa particular que consideremos. Isto é o que de 

essencial nos diz o princípio de euritmia. 

 

Desta forma, uma questão se levanta de imediato. Quando se fala de física na definição acima, 

falamos, como não podia deixar de ser, da física atualmente aceite. Penso que não é possível 

entender os fenómenos biológicos a partir das teorias que hoje são aceites. Mas se as ideias de 

que tenho vindo a falar ao longo deste texto se mostrarem eficazes, é toda uma outra visão do 

mundo físico que desponta. Uma visão do mundo físico que permite entrever a possibilidade de 

esbater, não de eliminar, as diferenças ontológicas entre os objetos que a física estuda e os que a 

biologia estuda. A tendência para a progressiva complexificação das estruturas naturais que a 

nova física, a física eurítmica, defende, é o instrumento noético que o permite entrever. Não foi 

inocentemente que o nosso grupo publicou nos finais de 2010 um manifesto com o título “A New 
Vision on Physis”, onde se usa o termo grego original e não o termo que dele derivou e que 

associamos à física que foi sendo construída após a revolução científica do século XVII. A rutura 

realizada pela mecânica quântica iniciou um processo que está longe de estar terminado. A 

metabolização noética provocada por essa rutura levou, quase um século depois, a uma proposta 

que reinterpreta os fenómenos quânticos no quadro de uma ontologia diferente. Algo que apenas 
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uma posição filosófica realista poderia atingir. 

 

Poder-me-ão contestar afirmando que todos os físicos têm tendência para adotar uma posição 

que é “visceralmente” realista. E os do nosso tempo não fogem a essa regra. Para a esmagadora 

maioria dos físicos de partículas, as partículas elementares são objetos reais. Com os 

epistemólogos já não é assim. Os epistemólogos assumidamente anti-realistas afirmam que 

adotam uma posição agnóstica face a qualquer proposta ontológica. Apenas existem modelos 

formais que se aplicam e a única coisa que é lícito fazer é verificar se esses modelos formais são 

adequados empiricamente. Como já afirmei, alguns reconhecem a importância dos próprios 

modelos enquanto “ficções” porque se revelam úteis no raciocínio dos físicos. É isso que a 

esmagadora maioria deles se tem confinado a fazer desde meados do século XX. Mas os 

epistemólogos anti-realistas revelam uma incomodidade em conceber alguma relação dessas 

“ficções” com algo que exista realmente. Daí a designação utilizada. Quando falo de visões do 

mundo não estou a falar da mesma coisa. Claro que reconheço que essas visões do mundo são 

sempre provisórias dado que o meu realismo não é ingénuo. Mas quando falo em visões do mundo 

estou a pensar em teorias e não em modelos. Porque é no quadro das teorias que eu posso 

aplicar o critério pragmático para as avaliar enquanto estruturas complexas noéticas, de que 

fazem parte uma ontologia, uma epistemologia e uma  estrutura formal, ou seja, a linguagem em 

que a podemos exprimir. Posso falar do modelo atómico de Bohr, mas a mecânica quântica não é 

um modelo, é uma teoria. Parece-me, assim, errado sobrevalorizar o papel dos modelos. Mas, tal 

como nos modelos as “ficções” podem ser “úteis”, eu atrever-me-ia a dizer inevitáveis, para os 

físicos, que, como disse, são visceralmente realistas, por vezes até realistas ingénuos, no quadro 

das teorias os postulados ontológicos, ou visões do mundo, exercem uma pressão evolutiva 

noética que não devemos retirar do mundo da ciência e o critério pragmático serve-lhes de teste 

empírico.  

 

Lakatos falou de heurísticas positivas e de heurísticas negativas, no quadro dos programas de 

investigação científica. Ora, quando se adota uma posição ontologicamente agnóstica – como os 

anti-realistas gostam de sublinhar – estamos claramente a assumir uma posição que retira da 

física uma pressão evolutiva que tem capacidade para promover o desenvolvimento de algumas 

vias de investigação. Está-se a assumir uma heurística negativa muito profunda, uma heurística 

negativa  de ordem epistemológica. Uma heurística negativa mais profunda que as heurísticas 

negativas confinadas ao quadro estrito de cada um dos programas de investigação científica. Isto 

significa que qualquer programa de investigação científica que o aceite, e no caso vertente 

estamos a falar no domínio da física, está impregnado de uma heurística negativa muito profunda 

que, para alguns dos investigadores que os seguem, é aceite como natural, enquanto outros, 

arriscar-me-ia a dizer a maioria, nem sequer têm consciência disso. Claro que, na prática, todos 

eles atuam como se os objetos que estudam existissem realmente. Diria que essa é a atitude 

natural de um físico. A maior parte dos que ouvem dizer que estão sob uma heurística negativa 

epistemológica anti-realista, pensam que não existe razão alguma para uma crítica destas. A 

esmagadora maioria deles é visceralmente realista e não anti-realista. Mas esquecem-se que 

usam um formalismo que foi criado e interpretado no quadro das posições anti-realistas que 

dominavam o pensamento epistemológico no início do século XX. A interpretação anti-realista do 

formalismo quântico, porque os que a propuseram estavam sob a influências de posições 
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epistemológicas anti-realistas, leva a apresentar essas teorias e o seu sucesso empírico, como 

argumento de defesa dessas posições anti-realistas. Temos de reconhecer que existe aqui, como 

sempre existe em qualquer teoria, uma relação incestuosa que nos faz sempre correr o risco de 

cair naquilo que já designei como uma neo-escolástica no domínio da ciência. Kuhn chamou-lhe 

paradigma ou matriz disciplinar. O positivismo lógico teve o intento de tentar depurar o método 

científico para que ele não caísse nos erros em que caíra no passado ao introduzir, 

indevidamente segundo eles, conceitos metafísicos, conceitos não empíricos. Acabou por dar 

lugar a posições epistemológicas que olham para a ciência como um mero discurso. De facto, o 

positivismo lógico acabou por servir de barriga de aluguer à visão semântica das teorias. Reduzir 

a física a um mero discurso é, sem querer ofender ninguém, como se alguém nos apontasse para o 

horizonte, e nós nos limitássemos a olhar para o dedo. 

 

As teorias físicas, as que merecem esse nome, estão longe de poderem ser reduzidas a um mero 

discurso. Elas alteraram profundamente a nossa capacidade de ação no mundo. Voltando a 

invocar o critério pragmático, elas são máquinas ferramenta noéticas que permitiram conceber e 

produzir novos instrumentos. Tal como as máquinas ferramenta no sentido usual do termo 

permitem construir novos instrumentos. E é essa capacidade que nos induz a admitir que entre o 

mundo e o que nós pensamos sobre ele, onde incluímos o seu postulado ontológico fundacional, 

ou seja, a visão do mundo que lhe está associada, existe alguma sintonia. Esta posição faz com 

que o critério pragmático que tenho vindo a defender se afaste de uma posição puramente 

pragmatista. Não o é porque defende a existência dessa sintonia. Mas não podemos ir mais longe 

reconheço-o, porque, enquanto realistas não ingénuos, não nos é lícito confundir as teorias, que 

penosamente vamos construindo, com o mundo que queremos entender um pouco melhor através 

delas. Quando essa sintonia se faz sentir é um sinal que estamos a trilhar um caminho um pouco 

mais confiável. No quadro da física teórica atual, só uma nova teoria que preencha este critério 

pragmático pode ser considerada uma emergência forte. Só quando nos provar que permite 

aumentar a nossa capacidade de ação no mundo através da construção de novos instrumentos no 

sentido usual do termo, ou seja, quando a pudermos considerar uma máquina ferramenta noética. 

Isso dá-nos a garantia de que quebrámos o círculo vicioso noético a que as teorias precedentes 

nos quiseram confinar. 

 

 


