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Principais influências: Principais integrantes do Círculo de Viena 
(décadas de 20 e 30): 

Albert Einstein (*) 
Alfred N. Whitehead 
Bertrand Russell (atomismo lógico) 
Ernst Mach 
Gottlob Frege 
“Primeiro” Wittgenstein (Tractatus 
Logico-Philosophicus) 
 

Moritz Schlick (líder) (epistemólogo) 
Friedrich Waismann (lógico) 
Gustav Bergmann (matemático) 
Hans Hahn (matemático) 
Herbert Feigl (filósofo da ciência) (*) 
Karl Menger (matemático) 
Otto Neurath (sociólogo e economista) 
Philipp Frank (filósofo da física) (*) 
Rudolf Carnap (lógico e epistemólogo) (*) 
Viktor Kraft (filósofo) 

Outros autores ligados ao empirismo lógico:  
Alfred J. Ayer (Inglaterra) (filósofo) 
Alfred Tarski (lógico) (*) 
Carl G. Hempel (Berlim) (filósofo da ciência) (*) 
Edgar Zilsel (Viena) (filósofo) 
Eino Kaila (Finlândia) (filósofo) 
Ernest Nagel (EUA) (filósofo da ciência) 
Frank P. Ramsey (Cambridge) (lógico e matemático) 
Hans Reichenbach (Berlim) (filósofo da física) 
Kurt Gödel (Viena) (lógico) (*) 
Kurt Grelling (Berlim) (lógico e filósofo) 
Richard von Mises (Berlim) (matemático) 

(*) Emigrou para os EUA 
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(i) Teses principais do programa do empirismo lógic o: 
 
• Requisito da interpretabilidade empírica dos conceitos (inclusive conceitos teóricos) 
• Critério empirista de significado cognitivo 
• Requisito da testabilidade / verificação / confirmação 
• Rejeição da metafísica como carente de significado; eliminação dos “pseudoproblemas” 
• Critério de demarcação entre ciência e não ciência (obs.: diferente do critério de Popper) 
• Análise filosófica como reconstrução racional; reconstrução racional como explicação de 

conceitos (= explication; diferente de explanation) 
• Concepção dedutiva / axiomática das teorias científicas 
• Distinção entre o teórico e o observacional 
• Distinção entre contexto da descoberta e contexto da justificação 
• Lugar privilegiado da indução / lógica indutiva / cálculo de probabilidades 
• Cumulatividade do desenvolvimento científico 
• Tese da possibilidade de redução entre teorias 
• Fenomenalismo (Logische Aufbau der Welt, Análise da matéria, etc); depois, fisicalismo 
• Tese da unidade da ciência (via constituição da base empírica, redução à linguagem 

fisicalista, classificação dos conceitos) 
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(ii) Teses do empirismo lógico que receberam as mai ores críticas: 
 
• Empirismo reducionista (criticado por Quine em “Dois dogmas do empirismo”) 
• Critério empirista de significado (criticado por Hempel em “Problems and changes...”) 
• Dicotomia teórico-observacional (criticada por Hanson e Feyerabend) 
• Dicotomia analítico-sintético (não inventada pelo positivismo lógico, mas essencial para os 

seus propósitos, e criticada por Quine em “Dois dogmas...”) 
• Distinção entre contexto da descoberta e contexto da justificação (criticada por T. Nickles e os 

“redescobridores da descoberta” nos anos 80) 
• Rejeição da metafísica como carente de significado (criticada por Popper e outros) 
• Verificacionismo e indutivismo (criticados por Popper via falseacionismo e dedutivismo) 
• Vulnerabilidade aos problemas do holismo teórico (“tese Duhem-Quine” - inconclusividade do 

falseamento e da confirmação) e da subdeterminação empírica (N.B.: isto não é exclusividade 
do positivismo lógico) 

• Excessivo “teoria-centrismo” e a pouca atenção dada aos outros elementos do sistema do 
conhecimento científico (analogias, modelos, pressupostos metafísicos, regras metodológicas, 
conhecimento tácito, etc) 

• Descoberta dos paradoxos da confirmação (Hempel) 
• Concepção cumulativa de progresso e pressuposto da comensurabilidade (criticados por Kuhn 

e Feyerabend) 
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(iii) Posições do empirismo lógico que apresentaram  as maiores 
revisões ou inflexões em relação ao seu programa in icial: 

 
• (Auto-)crítica ao critério empirista de significado demasiado rígido, e posterior migração para 

uma concepção sistêmica de significado (Hempel) 
• “Princípio de tolerância” de Carnap relativo aos diferentes modos de reconstrução filosófica 

(em Logical Syntax of Language) 
• Crítica à noção de teste conclusivo, e formulação da noção de “quebra de confiança” 

(Neurath) 
• A tese de que a ciência não se limita às teorias, mas se estrutura em sistemas mais ricos e 

complexos (as “enciclopédias-modelo”) (Neurath) 
• A epistemologia coerentista (não-fundacionalista) de Neurath 
• A noção de que mesmo a base empírica da ciência (formada por “enunciados protocolares”) é 

revisável (Carnap, Neurath) 
• Admissão da função essencial desempenhada pelos termos teóricos na ciência e descoberta 

da sua redutibilidade incompleta e do seu “significado excedente” (Carnap) 
• Reinserção dos valores na concepção de ciência (Hempel) 
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(iv) Principais legados filosóficos / científicos d o empirismo lógico: 
 
• Pleno conhecimento e uso intensivo das novas ferramentas da lógica na análise filosófica 
• Elevado padrão de rigor e caráter sistemático 
• Primeira concepção sistemática de estrutura das teorias científicas 
• Primeira concepção sistemática de redução teórica (E. Nagel) 
• Formulação do modelo dedutivo-nomológico de explicação científica (C. G. Hempel) 
• Colocação, de maneira precisa, do debate sobre o estatuto cognitivo dos termos teóricos e 

das teorias científicas (realismo vs. instrumentalismo) 
• Estudo aprofundado das questões relativas à lógica indutiva e teoria da probabilidade 
• Investigação de questões epistemológicas profundas, como a relação entre teoria e realidade, 

a base empírica da ciência, o problema do significado, a racionalidade 
• Foi a primeira concepção em filosofia da ciência que procurou se adequar às novas teorias 

científicas do século XX (relatividade e teoria quântica) 
• Estabeleceu os campos da filosofia do espaço-tempo e dos fundamentos da mecânica 

quântica (proporcionou certa inspiração para a “Interpretação de Copenhagen”) 
• Proporcionou inspiração para a psicologia behaviorista (bastante influente nas Américas) 
 



Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática — UFABC 

Filosofia da Ciência — Prof. Valter A. Bezerra 7 

 

Os diferentes critérios de demarcação 
 
CRITÉRIO DE DEMARCAÇÃO SEGUNDO O EMPIRISMO LÓGICO: 
 
Os enunciados da linguagem dividem-se em: 
 
(A) 
Enunciados significativos ≡≡≡≡ 
Empiricamente interpretáveis ≡≡≡≡ 
Científicos 
 
• Ex.: “O amperímetro marca 10 mA” 
• “A massa do objeto X é igual a (12,5 ± 0,5) 

g” 
• “O Sr. X tem hipertensão” 
 

(B) 
Enunciados não-significativos ≡≡≡≡ 
Empiricamente não-interpretáveis ≡≡≡≡ 
Não-científicos 
 
• Ex.: “Somente o absoluto é verdadeiro”, “O 

real é racional” (Hegel) 
• “Sou uma sombra” (A. dos Anjos) 
• “Não sou nada” (F. Pessoa) 
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Agora compare o critério empirista de significado c om... 
 
CRITÉRIO DE DEMARCAÇÃO SEGUNDO POPPER: 
 
Os enunciados e as teorias dividem-se em: 
 
(A) 
Enunciados falseáveis ≡≡≡≡ Científicos 
 
• Ex.: Teoria da relatividade 
• Mecânica newtoniana 
• Psicologia behaviorista 
• “Todos os cisnes são brancos” 
 

(B) 
Enunciados não-falseáveis ≡≡≡≡ 
Não-científicos 
• Ex.: Astrologia 
• Psicanálise 
• Metafísica 
• Programa de pesquisa darwinista 
 

 
 
 
 

Observação:  Note que a linha de demarcação “significativo / não-
significativo” dos empiristas lógicos não coincide  com a linha de 

demarcação “falseável / não-falseável” de Popper. 
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AUTORES 
 

CRITÉRIOS DE DEMARCAÇÃO 
 

EMPIRISMO LÓGICO • Significativo (científico) versus não-
significativo (não-científico) 

 
POPPER • Falseável (científico) versus não-falseável 

(não-científico) 
 

T. KUHN (1) Ciência paradigmática (“madura”) versus 
ciência não-paradigmática (“imatura”) 

(2) Ciência “normal” versus ciência 
“extraordinária” 

I. LAKATOS • Programas de pesquisa “progressivos” versus 
programas de pesquisa “degenerativos” 
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Foundations of the Unity of 
Science  (ed. Neurath, Carnap & 
Morris) - Volume 1 
 
•  Encyclopedia and Unified 
Science / Otto Neurath et al  
•  Foundations of the Theory of 
Signs / Charles Morris  
•  Foundations of Logic and 
Mathematics / Rudolph Carnap  
•  Linguistic Aspects of Science / 
Leonard Bloomfield  
•  Procedures of Empirical 
Science / Victor Lenzen  
•  Principles of the Theory of 
Probability / Ernest Nagel  
•  Foundations of Physics / 
Phillipp Frank  
•  Cosmology / E. Finlay-
Freundlich  
•  Foundations of Biology / Felix 
Mainx  
•  The Conceptual Framework of 
Psychology / Egon Brunswik  
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Foundations of the Unity of 
Science  (ed. Neurath, Carnap & 
Morris) - Volume 2 
 

•  Foundations of the social 
sciences / Otto Neurath  
•  Structure of scientific 
revolutions / Thomas Kuhn  
•  Science and the structure of 
ethics / Abraham Edel  
•  Theory of valuation / John 
Dewey  
•  Technique of theory 
construction / J. H. Woodger  
•  Methodology of mathematical 
economics / Gerhard Tintner  
•  Fundamentals of concept 
formation in empirical science / 
Carl Hempel  
•  Development of rationalism and 
empiricism / Giorgio De Santillana 
and Edgar Zilsel  
•  Development of logical 
empiricism / Jorgen Jorgensen  
•  Bibliography and index / 
Herbert Feigl and Charles Morris  
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Ou seja, o Movimento da Ciência Unificada dos 
empiristas lógicos era tão plural e tolerante com 
diferentes pontos de vista, que uma das obras 
aparentemente menos positivistas da filosofia da 
ciência do século XX — a Estrutura das 
revoluções cientíificas de Thomas Kuhn — saiu 
publicada por primeira vez como um fascículo da 
International Encyclopedia of Unified Science. 
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A interdisciplinaridade científica pela perspectiva da Ciência Unificada.
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Moritz Schlick 

 
 

 
 
 

 
Otto Neurath 

 
 

 
 
 
 
Rudolf Carnap 

 

Acima: Três dos personagens principais do debate sobre a base 
empírica  da ciência (meados dos anos 30 do XX) 
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Grandes perguntas da epistemologia: 
• Como está constituída a base empírica da ciência? 
• Como é a “estrutura fina” do encontro entre teoria e realidade? 
 
 
 

Schlick — “Constatações” (Konstatierungen) 
Carnap — Enunciados protocolares 
Neurath — Enunciados protocolares (vistos de 
uma maneira coerencial) 
Popper — Enunciados básicos 
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Neurath e a metáfora do navioNeurath e a metáfora do navioNeurath e a metáfora do navioNeurath e a metáfora do navio    
 
 
 
 

 
 

Neurath, “Enunciados protocolares”, in Erkenntnis, 1932. 
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Neurath, W. V. Quine a e noção de ciência Neurath, W. V. Quine a e noção de ciência Neurath, W. V. Quine a e noção de ciência Neurath, W. V. Quine a e noção de ciência 
como uma como uma como uma como uma rederederederede    
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A ciência é vista como uma 
rede de enunciados 

interconectados (por 
relações de tipos variados: 

dedutivas, indutivas, 
analogias, aproximações, 

etc). 
 

Os enunciados da “periferia” 
da rede são os que estão 

mais próximos da 
experiência e da observação. 

 
A rede está “ancorada” neles 

(Quine). 
 

Os enunciados que estão 
mais profundamente 

imbricados no interior da 
rede possuem caráter mais 

geral e abstrato. 
 

No limite, os enunciados 
mais internos seriam as leis 
da lógica (Quine e Putnam). 
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Cada modificação na 
rede significa uma 
perturbação — alguns 
enunciados são 
suprimidos, outros 
enunciados são 
acrescentados, 
conexões são 
apagadas... 
 
Essas perturbações se 
propagam ao longo da 
rede, provocando 
reconfigurações mais 
próximas ou mais 
remotas (Quine). 
 
O princípio geral que 
governa a organização 
e a dinâmica da rede é 
a coerência (Neurath). 
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Nem mesmo os enunciados 
empíricos são imunes a 

revisão — eles tampouco 
estão livres de discussão. 

 
Por exemplo: se um 

enunciado empírico indicar 
a necessidade de uma 

reconfiguração da rede... 
 

... e o “custo” dessa 
reconfiguração for muito alto 

— afirma Neurath — às 
vezes pode ser melhor 

abandonar um enunciado 
empírico e preservar o 
interior da rede intacto. 

 
Um comentário deveras 

surpreendente vindo de um 
empirista! 
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O importante é notar que não existem “pontos 
fixos” nesse processo. 
Não existe “rocha” nem “terra firme” que seja 
insuscetível à mudança. 
 

Não há como dar uma “pausa” no processo de 
desenvolvimento do conhecimento, 

reorganizar de uma vez tudo aquilo que for preciso 
reorganizar, 

e então reiniciar a partir daí. 
 
É preciso fazer todos esses ajustes com a ciência 
em pleno movimento. 
É essa a idéia capturada pela metáfora de 
Neurath, do navio reconstruído em alto mar. 
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Otto NeurathOtto NeurathOtto NeurathOtto Neurath, Gerd Arntz, Gerd Arntz, Gerd Arntz, Gerd Arntz    e o e o e o e o IsotypeIsotypeIsotypeIsotype    
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Versão inicial da concepção padrão da estrutura das teorias científicas 
[F. Suppe, The Structure of Scientific Theories (University of Illinois Press, 1974), pp. 16-17] 

 
(1) A teoria está formulada na linguagem de uma lógica de primeira ordem com igualdade, L. 
 
(2) Os termos não-lógicos ou as constantes de L se dividem em três classes disjuntas 
denominadas vocabulários : 

(a) um vocabulário lógico  VL que consiste de constantes lógicas (incluindo termos 
matemáticos); 
(b) um vocabulário observacional  VO, que contém termos observacionais; 
(c) um vocabulário teórico  VT, que contém os termos teóricos (no sentido de não-
observacionais). 

 
(3) Os termos de VO são interpretados como referindo-se a objetos físicos diretamente 
observados ou atributos diretamente observáveis dos objetos físicos. 
 
(4) Existe um conjunto de postulados teóricos  T cujos únicos termos não-lógicos são de VT. 
 
(5) Os termos de VT recebem uma definição explícita em termos de VO por meio de regras de 
correspondência  C — isto é, para cada termo ‘F’ em VT existe uma definição da forma 

(x) (Fx ≡ Ox) 
onde ‘Ox’ é uma expressão de L contendo apenas símbolos de VO e possivelmente de VL. 
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Versão final da concepção padrão 
[F. Suppe, The Structure of Scientific Theories, pp. 50-51] 

 
 
 
(1) Existe uma linguagem de primeira ordem  L (passível de ampliação com operadores 
modais), em termos da qual se formula a teoria, e um cálculo lógico K, definido em termos de L. 
 
 
 
(2) As constantes primitivas não-lógicas (os “termos”) de L se dividem em duas classes disjuntas: 

(a) um vocabulário observacional  Vo, que contém somente termos observacionais 
(Vo deve conter ao menos uma constante individual); 
(b) um vocabulário teórico  VT, que contém os termos não-observacionais ou 
teóricos . 

(Para manter uma terminologia homogênea, pode-se referir à classe dos termos lógicos de L 
como sendo o vocabulário lógico  VL.) 
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(3) A linguagem L se divide nas seguintes sublinguagens, e o cálculo K nos seguintes 
subcálculos: 

(a) A linguagem observacional  Lo é uma sublinguagem de L que não contém 
quantificadores nem operadores modais, e contém termos de Vo, mas nenhum termo 
de VT. O cálculo associado Ko é a restrição de K a Lo e deve ser tal que todo termo 
não-Vo (isto é, não primitivo) de Lo esteja explicitamente definido em Ko; além disso, Ko 
deve admitir ao menos um modelo finito. 
(b) A linguagem observacional logicamente ampliada  Lo’ não contém termos VT e 
pode ser considerada como formada a partir de Lo adicionando-lhe os quantificadores, 
operadores, etc. Seu cálculo associado Ko’ é a restrição de K a Lo’. 
(c) A linguagem teórica  LT é a sublinguagem de L que não contém termos Vo; seu 
cálculo associado KT é a restrição de K a LT. 
 

Notemos que estas sublinguagens, se reunidas, não esgotam L, pois L também contém 
enunciados mistos — isto é, enunciados nos quais aparecem ao menos um termo de VT e um de 
de Vo. 
 Ademais, supõe-se que cada uma das sublinguagens anteriores tem seu próprio conjunto 
de predicados e/ou variáveis funcionais, e que Lo e Lo’ partilham o mesmo conjunto, que é 
distinto do de LT. 
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(4) Lo e seus cálculos associados recebem uma interpretação semântica  que satisfaz as 
seguintes condições: 

(a) O domínio de interpretação consta de eventos ou coisas concretas e observáveis. 
As relações e propriedades da interpretação devem ser diretamente oberváveis. 
(b) O valor de cada variável de Lo deve ser designado por uma expressão de Lo. 

Segue-se que qualquer das interpretações de Lo e Ko, ampliada mediante regras veritativas 
adicionais apropriadas, se tornará uma interpretação de Lo’e Ko’. 
 Pode-se entender as interpretações de Lo e Ko como interpretações semânticas 
parciais  de L e K, e se requer, além disso, que não se dê nenhuma interpretação semântica 
observacional de L e K diferente daquelas. 
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(5) Uma interpretação parcial dos termos teóricos  e dos enunciados de L que os contenham 
pode ser conseguida mediante as seguintes duas classes de postulados: 

(a) os postulados teóricos  T (isto é, os axiomas da teoria), nos quais só aparecem 
termos de VT; 
(b) as regras ou postulados de correspondência  C, que são enunciados mistos. 

As regras de correspondência C devem satisfazer as seguintes condições: 
(i) o conjunto de regras C deve ser finito; 
(ii) C deve ser logicamente compatível com T; 
(iii) C não deve conter termos extra-lógicos que não pertençam a Vo ou a VT; 
(iv) cada regra de C deve conter, de maneira essencial, ao menos um termo de Vo e 
ao menos um termo de VT. 
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Fonte: John Losee, A Historical Introduction to the Philosophy of Science 

(4a. ed., Oxford University Press, 2001) 


