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Círculo de Viena, Positivismo lógico, 
Empirismo lógico

Positivismo lógico

Círculo de Viena

Empirismo lógico

Anos 20 e 30 do XX

Anos 40 e 50 do XX
Internacionalização

(Influências)

Concepção standard
ou ortodoxa

Na página anterior, foto no alto à 
direita:
no alto: Wilhelm Wirtinger e Moritz 
Schlick; Eduard Helly e Karl Menger;
no centro: Ludwig Wittgenstein;
embaixo: Kurt Reidemeister e Hans 
Hahn; Richard von Mises e Otto 
Neurath.
Fonte: http://fhe.technikum-
wien.at/~simeonov/novembertagung/



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 

Círculo de Viena, Positivismo lógico, 
Empirismo lógico
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Teses principais do programa do 
empirismo lógico

� 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



Teses principais do programa do 
empirismo lógico (cont.)

� 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 (Carnap - Logische Aufbau der Welt [A 

constituição lógica do mundo], Russell - Análise da matéria); 
depois, fisicalismo

� Tese da unidade da ciência (via constituição da base 
empírica, redução à linguagem fisicalista, classificação dos 
conceitos)



Teses do empirismo lógico que 
receberam as maiores 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 Putnam, 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 pelos “amigos da descoberta” nos anos 
80)

� Rejeição da metafísica como carente de significado (criticada 
por Popper e outros)



Teses do empirismo lógico que 
receberam as maiores críticas (cont.)

� Verificacionismo e indutivismo (criticados por Popper via 
falseacionismo e dedutivismo)

� Vulnerabilidade aos problemas do holismo teórico (“tese 
Duhem-Quine”) e da subdeterminação empírica (o que não é 
exclusividade do positivismo lógico)

� Excessivo “teoria-centrismo”, dando pouca atenção outros 
elementos do sistema do conhecimento científico (analogias, 
modelos, valores, etc)

� Descoberta dos paradoxos da confirmação (Hempel e 
Goodman)

� Concepção de redução afetada pelos problemas da 
inconsistência e da variância de significado (apontados por 
Feyerabend)

� Concepção de progresso atrelada ao pressuposto da 
comensurabilidade (criticado por Kuhn e Feyerabend)



Posições do empirismo lógico que 
sofreram as maiores revisões
� (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)



Principais legados filosóficos / 
científicos do empirismo lógico

� Pleno conhecimento e uso intensivo das novas ferramentas 
da lógica na análise filosófica

� Elevado padrão de rigor e caráter sistemático
� Concepção sistemática de estrutura das teorias científicas

adequada às teorias científicas contemporâneas
� Primeira concepção sistemática de redução teórica (E. 

Nagel)
� Formulação de uma concepção de explicação científica (o 

modelo D-N, de Carl Hempel)
� Colocação, de maneira precisa, do debate sobre o estatuto 

cognitivo dos termos teóricos e das teorias científicas 
(realismo vs. instrumentalismo)



Principais legados filosóficos / 
científicos do empirismo lógico (cont.)

� Estudo aprofundado das questões relativas à lógica indutiva 
e teoria da probabilidade

� Investigação de questões epistemológicas como a relação 
entre teoria e realidade, a base empírica da ciência, o 
problema do significado, a racionalidade, o problema da 
indução

� 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)



A estrutura das teorias científicas



A concepção standard ou ortodoxa de 
teorias científicas

Fonte: John 
Losee, A 
Historical 
Introduction to 
the Philosophy 
of Science
(4a. ed., Oxford 
University 
Press, 2001)
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A concepção standard ou ortodoxa de 
teorias científicas
(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.)



A concepção standard ou ortodoxa de 
teorias científicas
(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. [Questão da 
consistência.]
(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.



A concepção standard ou ortodoxa de 
teorias científicas
(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.



A concepção standard ou ortodoxa de 
teorias científicas
(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.

Seja T a conjunção dos postulados teóricos e C a conjunção das 
regras de correspondência. Então a teoria científica baseada em 
L, T e C consiste na conjunção de T • C e pode ser designada 
abreviadamente por TC.



A concepção standard ou ortodoxa de 
teorias científicas

(1) FORMALISMO SEM 
INTERPRETAÇÃO = 

TEORIA MATEMÁTICA 

 
(2) 

FORMALISMO COM 
INTERPRETAÇÃO = 
TEORIA CIENTÍFICA 

Conceitos primitivos  Conceitos físicos  primitivos 

Conceitos derivados SISTEMA Conceitos físicos  derivados 

Postulados ou axiomas DE Leis / hipóteses científicas 

Regras de inferência INTERPRE- (idem) 

Teoremas TAÇÃO Conseqüências dedutivas 

—  Conseqüências testáveis  
empiricamente  ⊆⊆⊆⊆ 

conseqüências dedutivas 
 



Interpretação parcial dos termos 
teóricos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNAP [1936/1937] 
Sentenças de redução 
Pares de redução 
Sentenças de redução bilaterais 
Cadeias de redução 
INTERPRETAÇÃO PARCIAL 

Q1 ⊃ (Q2 ⊃ Q3) 

S1 ⊃ (S2 ⊃ R1) 
S4 ⊃ (S5 ⊃ ∼R1) 

R1 ⊃ (R2 ≡ Q1) 



Os problemas do critério de significado

Textos:
Hempel –

“Problemas e 
transformações no 

critério empirista de 
significado” (1950) e 
“Critérios empiristas 

de significado 
cognitivo: problemas 

e transformações” 
(1965)



O modelo dedutivo-nomológico de explica-
ção científica e a teoria da confirmação

Textos:
Hempel – “Studies
in the logic of
confirmation, I & II” 
(1945); Hempel & 
Oppenheim –
“Studies in the logic
of explanation”
(1948); E. Nagel –
The structure of
science



Sentenças protocolares e o debate 
sobre a base empírica

Textos:
Moritz Schlick – “O fundamento do conhecimento”
Otto Neurath – “Sentenças protocolares”
Rudfolf Carnap – “Sobre as sentenças protocolares”



Sentenças protocolares e o debate 
sobre a base empírica

«Protocolo de Otto às 3:17: [A elocução pensada 
por Otto {Otto’s speech-thinking } às 3:16 era: (Às 
3:15 havia na sala uma mesa, percebida por Otto)]»

�D := ocorrência do fato;
�C := percepçãox,y,z,t(D);
�B := pensamentox’,y’,z’,t’(C);

�A: = protocolox”,y”,z”,t”(B),



Sentenças protocolares e o debate 
sobre a base empírica

Em um enunciado protocolar, cada um dos componentes A, B, 
C, D não é um funcional veritativo do(s) componente(s) 
interno(s) a ele. Os protocolos são falíveis: podemos ter 
situações como:

� D pode ser falso com C, B e A verdadeiros (caso da 
alucinação);

� D, C e B podem ser falsos com A verdadeiro (caso da 
mentira);

� D e C podem ser falsos com B e A verdadeiros (caso da 
ilusão ou do engano);

� D, C e B podem ser verdadeiros com A falso (caso do erro 
de registro), etc.



Sentenças protocolares e o debate 
sobre a base empírica

Fonte: Giampaolo ContiTe
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O projeto da ciência unificada

A interdisciplinaridade científica pela perspectiva da ciência unificada



O projeto da ciência unificada



O projeto da ciência unificada



Um positivista iconoclasta

Otto Neurath (1882-1945)

�Filósofo da ciência
�Sociólogo
�Economista
�Designer gráfico (foi o idealizador e propagandista 

do sistema de linguagem visual artificial 
ISOTYPE).



Otto Neurath

Neurath foi um positivista lógico entusiasta desde o 
primeiro momento:
� Integrante do Círculo de Viena
�Signatário do manifesto “A concepção científica do 

mundo” (Hahn, Neurath & Carnap, 1929)
�Co-editor da International Encyclopedia of Unified

Science

�Ferrenho adversário da metafísica (que sempre 
considerou como desprovida de significado)

�Protagonista do debate com Schlick em 1934-35 
sobre a constituição da base empírica

�Defensor da noção de “ciência unificada”



Otto Neurath

Este mesmo Neurath defendeu algumas teses
epistemológicas das mais surpreendentes:

�Defensor de uma teoria coerencial da justificação

�Defendeu a noção de que mesmo a base empírica 
da ciência é totalmente revisável

�Admitia o lugar inalienável de um processo de 
negociação por parte da comunidade científica nas 
decisões epistêmicas e metodológicas

�Criticou a noção de um método científico universal 
e imutável



Otto Neurath

�Criticou também a noção de teste conclusivo, e 
formulou a noção de “quebra de confiança” 
[Erschütterung] em vez de “refutação”

�Convidou a atentar para a história da ciência e 
para a práxis científica, de forma coordenada com 
a epistemologia

�Defendeu que a ciência não se esgota nas teorias, 
enquanto sistemas axiomáticos bem definidos, 
mas se estrutura em sistemas mais ricos e 
complexos — as “enciclopédias-modelo” ou os 
“aglomerados”

�Naturalismo e coerentismo – A “metáfora do navio”



Otto Neurath

A imagem de ciência de Neurath é, a um só tempo:

�Empirista
� falibilista
� fisicalista

�naturalista
�coerentista
�holista

� interdisciplinar
�historicista

Cartaz de exposição em Haia, 2007
http://www.stroom.nl/



Otto Neurath, Gerd Arntz e o ISOTYPE



Aglomerados e macroteorias

Fonte: Information Esthetics



Aglomerados e macroteorias

Fonte: Bollen et al, PLoS ONE 4(3)(2009).Te
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Imagem: Digital Humanities Specialist, Stanford Univ.



Aufbau—Bauhaus

Texto:
Peter Galison – “Aufbau-Bauhaus: Positivismo lógico e modernismo arquitetônico”



Endereços

http://sites.google.com/site/filosofiadacienciaufabc/
http://filosofiadacienciaufabc.wordpress.com/


