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Teoria científica e realidade – um esquema simplificado 
            (...) 
     conceitos 
 (...)       Conceitos 
 
                      Sistema 
                      conceitual 
 
       Conceitos 
 
             
 (...) 
 
 
     Relação com a realidade 
     Mediação / Construção / Interpretação 
 
     REALIDADE [SEMPRE MEDIADA] 
 
 DOMÍNIO A   CONJUNTO DE ASPECTOS α 
 
              CONJUNTO DE 
              ASPECTOS γ 
 

 CONJUNTO DE ASPECTOS β   DOMÍNIO B 
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Antecedentes da visão recebida: as ferramentas lógicas do século XX 
 

 
 

À esquerda: Proposições 54.42 e 
54.43 do Volume I do Principia 
Mathematica de Russell e 
Whitehead (1910), obra que tinha 
como projeto reconstruir a 
matemática (inicialmente, a 
aritmética) com base na lógica de 
primeira ordem. 
 
As proposições aqui reproduzidas 
fazem parte da demonstração da 
proposição “1+1=2”, e ilustram as 
complexas estruturas que 
subjazeriam ao nosso uso dos 
(aparentemente banais) números 
naturais. 
 
Este fragmento ilustra o 
desenvolvimento extraordinário da 
lógica formal e da pesquisa em 
fundamentos da matemática no 
início do século XX. 
 
A concepção standard tomou por 
base a noção de que a formalização 
das teorias científicas também 
deveria ser feita com base na lógica 
de primeira ordem. 



A estrutura das teorias científicas 

Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência — Prof. Valter A. Bezerra 4 

Componentes básicos dos sistemas dedutivos 
 
(A) Conceitos  Primitivos — Não possuem definição explícita em 
dividem-se em:    termos de outros conceitos 
    Derivados ou definidos — Possuem definição explícita  
     em termos de outros conceitos 
 
(B) Enunciados (construídos utilizando os conceitos) 
 
(C) Axiomas ou Postulados ⊆ Enunciados (subconjunto que deve proporcionar 

os “pilares” do sistema; a partir deles tudo o mais deverá ser derivado) 
 
(D) Regras de inferência (da lógica e da matemática: permitem determinar o 

que se pode demonstrar, e a partir do quê) 
 
(E) Teoremas (demonstrados a partir dos postulados ou de outros teoremas, 

usando as regras de inferência) 
 
Assim está constituído o formalismo das teorias científicas. 
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Conceitos, definições, enunciados, leis 
 
 
 
 
      CONCEITOS: 
 
      Aceleração (definição) 

 
        Velocidade (definição) 

 
          Espaço Tempo 
 
      Força 
 
      Massa 
 
 

ENUNCIADOS 
Exemplo: 
   →   → 

““FF    ==    mm  ••  aa””  
((SSeegguunnddaa  LLeeii  ddee  
NNeewwttoonn))  
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Em um sistema axiomático, as definições devem ser: 
 

• Elimináveis; 
• Não-criativas. (Díez & Moulines, p. 270) 

 
Os axiomas devem ser: 
 

• Um conjunto completo (em relação à classe de afirmações que se 
pretende fazer sobre aquele domínio de estudos); 

• Em número mínimo; 
• Mutuamente independentes. (Díez & Moulines, pp. 268-269) 

 
O significado dos termos definidos remonta ao dos termos primitivos 
através das definições. A justificação dos teoremas remonta aos 
axiomas através das demonstrações (p. 272). 

Texto paralelo: Pierre Duhem, 
primeiras seções de “Algumas 
reflexões sobre as teorias físicas” 
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Definições implícitas 
 
 
Uma vez estando especificados quais são os termos primitivos, poderíamos em 
seguida perguntar: 

• Afinal, “quem” são eles? 
• Qual o seu significado? 
• Será que não se pode dizer nada a respeito disso, em vista de não 

possuírem eles definições explícitas com base em outros termos? 
 
 
A resposta vem da noção de definição implícita: os axiomas definem 
implicitamente os termos primitivos, sendo constitutivos do significado destes. 
Examinando os axiomas, podemos vislumbrar os diversos aspectos do 
significado cognitivo dos termos primitivos. 
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Exemplo: o conceito de força em mecânica. 

• É algo associado (e, mais do que isso, proporcional) à variação do 
movimento (2a. lei de Newton); 

• é algo que apresenta ação e reação acopladas (3a. lei de Newton); 
• é algo cuja ausência está também associada à inércia (1a. lei de Newton); 
• é algo que permite capturar, p. ex. (entre outras), a ação mútua entre 

massas (lei da gravitação)... 
 
 
Outro exemplo: o conceito de carga elétrica em eletromagnetismo. 

• É algo que se conserva (em vista das equações de Maxwell); 
• é algo quantizado (i.e. ocorre sempre em múltiplos de uma unidade 

fundamental); 
• é algo que, em condição estática, origina campo elétrico (equações de 

Maxwell); 
• é algo cujo movimento origina correntes; 
• e, neste movimento, origina campo magnético (equações de Maxwell); 
• é algo que, quando acelerado, origina radiação eletromagnética; etc... 
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Conceitos 

Enunciados 

Teorias (redes 
de enunciados) 
e Argumentos 
(sequências de 
enunciados) 

Sistemas e 
Macroteorias 
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Relações interteóricas: O exemplo das teorias biológicas do parentesco 
(Díez & Moulines, FFC, pp. 273-278) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TP1 TP2 

TP3 

TP4 

TP5 TP6 

Equivalência 

Reduz 

Reduz 

Reduz 

Reduz 

Equivalência 

(Extensão) 
1 novo termo 
4 novos axiomas 

(Redundância de A9 
em relação a A1 e A3) 

(Redefinição 
de 1 termo) 

(Redundância 
do termo 
‘progenitor’) 

(Redundância 
de A3 com a 
nova definição) 

(Remoção 
de A3) 

(Remoção de A9) 

A partir de TP1 
por intercâmbio de 
papéis entre  o 
par de termos 
“pai/mãe” e o 
termo “progenitor” 
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Redução e equivalência interteóricas 
Primeiras concepções 

 
 
 
 

Versão #1 — Em termos de conteúdo (Díez & Moulines, p. 277) 
 

(a) TP3 e TP5 são equivalentes, ou seja: 
TP3 e TP3 “dizem o mesmo”, possuem o mesmo conteúdo. 

 
(b) Tanto TP3 quanto TP5 reduzem TP1 (ou TP1 é reduzida tanto por TP3 quanto 

por TP5), ou seja, 
TP3 e TP5 “dizem ao menos tanto quanto” T1, isto é, 

todo o conteúdo de TP1 está contido no conteúdo de TP3 e também no conteúdo 
de TP5. 
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Redução e equivalência interteóricas 
 
 
 

Versão #2 — Em termos de definições interteóricas (Díez & 
Moulines, p. 278) 

 
(a) Uma teoria T reduz T’ se os termos primitivos de T’ podem ser definidos em T 

de tal maneira que os axiomas de T’ possam ser obtidos como axiomas ou 
teoremas de T. 

 
(b) T e T’ são equivalentes se se reduzem mutuamente. 
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A noção de modelo 
Um sistema axiomático simples (Díez & Moulines, FFC, p. 285)... 
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...e alguns dos modelos desse sistema — estruturas da forma: 
 

S = <U [universo], M, *, °, ~, e [constante]> 
 

 
(idem, ibidem) 

 
Note-se que S5 e S6 são modelos do sistema todo (satisfazem A1-A14), ao passo que: 
S1 é modelo de {A1-A5, A8, A10, A12-A13}; 
S2 e S3 são modelos de {A1-A5, A7, A10, A12-A14}; 
S4 é modelo de {A1-A3, A5, A7, A12, A14}. 
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Duas acepções usuais do termo “modelo”: 
 

(I) “Modelo” no sentido de quase-teoria, teoria com simplificações, idealizações, 
aproximações explícitas 

(II) “Modelo” como interpretação ou realização de um sistema de axiomas 
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A noção de modelo 
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Um sistema axiomático simples em 
geometria: 
 
(A0) Existe pelo menos uma linha. 
(A1) Para quaisquer duas linhas, há no 
máximo um ponto que pertence a 
ambas. 
(A2) Para quaisquer dois pontos, há 
exatamente uma linha que passa por 
ambos. 
(A3) Em qualquer linha, há pelo 
menos dois pontos. 
(A4) Há apenas um número finito de 
pontos distintos. 
 
Interpretação (modelo) #1: 
Pontos: A, B, C, D, E, F, G, H 
Linhas: AB = a, DE = b, GH = c 
 
Interpretação (modelo) #2 (Geometria 
dos sete pontos) (Van Fraassen, A imagem 
científica, pp. 84-86): 
Pontos: A, B, C, D, E, F, G (neste modelo, 
somente estes) 
Linhas: AG, AC, GC, AF, GB, CD, BDF 
(neste modelo, somente estas) 
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Textos elementares que discutem bem a 
noção lógica de modelo instancial quando 
aplicada à filosofia da ciência: 

• Patrick Suppes, “The meaning and 
uses of models in mathematics and 
the empirical sciences” (1960); 

• Jesús Mosterín – Conceptos y teorías 
en la ciencia (1984) 
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A relação teoria / interpretação / realidade adaptada de Moulines & Díez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoria 
(Sistema de 
axiomas) 

Modelo 
“Um modelo é um sistema ou 

estrutura...” [p. 283] (*) 

 
Porções / aspectos 

da realidade 
 

(Filtragem, 
seleção, 
conceitualização) 

(Instanciação, 
interpretação) 

(Representa, 
descreve) 

(Realiza, 
satisfaz) 

(*) “Um sistema é uma t-upla ou 
sequência de entidades conjuntistas 
construídas a partir de um universo ou 
domínio básico de objetos ” [p. 284] 
[mais determinadas relações definidas 
nesse domínio]. 
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O texto de Díez & Moulines nos coloca um problema interessante de interpretação, com 
consequências profundas. Por um lado, escrevem eles: 
 

“Um modelo no sentido da Teoria de Modelos... é um sistema ou estrutura, um 
‘pedaço da realidade’ constituído por entidades de diversos tipos, que realiza uma 
teoria ou conjunto de axiomas [p. 283]... O importante é que um sistema é ou 
representa um pedaço da realidade, e não é, portanto, uma entidade linguística 
[p. 284]... Os sistemas são simplesmente partes estruturadas da realidade e, como 
tais, não são entidades linguísticas suscetíveis de ser verdadeiras ou falsas... [p. 
284]” 

 
Pode-se concordar que o modelo, diferentemente da teoria (entendida como sistema de 
axiomas), não seja uma entidade linguística. Mas ainda assim, pode-se perguntar: modelos 
são unicamente construtos, estruturas, representações, ou podem ser também coisas do 
mundo material? As partes acima destacadas em vermelho sugerem que os autores adotam 
a segunda alternativa. 
 
Porém, cabe lembrar que os modelos são estruturas: isso já transparece da definição: “Um 
sistema é uma t-upla ou sequência de entidades conjuntistas construídas a partir de um 
universo ou domínio básico de objetos ” [p. 284]. Ora, no mundo físico não existem t-uplas, 
nem conjuntos, nem sequências: estas são elementos constituintes das nossas 
representações. Dizer que uma porção da realidade pode satisfazer os axiomas acarretaria a 
pretensão espantosa de que possamos saber quais axiomas a realidade satisfaz, o que vai 
simultaneamente contra uma concepção falibilista de conhecimento, contra a análise 
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kantiana (e em parte pós-kantiana) de conhecimento, contra uma concepção de 
conhecimento baseado na “crença + virtudes epistêmicas”. Equivaleria a dizer que, de 
alguma maneira, temos acesso não-mediado aos próprios isomorfismos entre os objetos e as 
representações. 
 
De fato, quando os autores dizem que “os sistemas são partes estruturadas da realidade”, 
eles implicitamente já admitem que tais sistemas não são “coisas” simpliciter, mas sim 
“coisas já estruturadas”, ou seja, representações de partes da realidade. 
 
Mais adiante no texto, os autores parecem estar cientes dessa tensão, quando escrevem: 

“Ao passo que nas ciências formais parece razoável, ou ao menos defensável, a 
tese de que as entidades a que a teoria se refere são todas aquelas a respeito das 
quais os axiomas sejam verdadeiros, ela é totalmente inaceitável quando aplicada 
às ciências empíricas [p. 288]... Diferentemente das ciências formais, onde essa 
ideia [i.e. que os termos da teoria se referem a quaisquer entidades que satisfaçam 
o formalismo asbtrato] é ao menos passível de discussão, as teorias empíricas 
possuem, além das constrições derivadas do sistema axiomático abstrato, outras 
constrições derivadas de sua vinculação com o mundo físico-natural, ou, dito de 
outra forma, com algum aspecto específico deste, do qual pretendem dar conta. É 
claro que essa diferença depende que se considerar que exista, por sua vez, uma 
diferença entre teorias formais e teorias empíricas... [p. 289]” 

 
Ora, onde pode residir essa diferença? Não na relação de teoria—modelo, mas sim na 
relação modelo—realidade. Assim, vemos que deve haver uma distinção e separação 
adicional, entre a porção da realidade estudada e o modelo da teoria que a descreve. 
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Assim — para reafirmar este ponto — reapresentando o diagrama anterior, temos o 
seguinte: 
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Interpretação das teorias (pensadas como sistemas axiomáticos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoria 
(Sistema de axiomas) 
Entidade linguística 
Possui valor de 
verdade (pode ser 
verdadeira ou falsa) 

Modelo 
(Sistema, estrutura) 

Entidade não-linguística 
(aquilo acerca do que a teoria é 

verdadeira ou falsa) 

Porções / aspectos da 
realidade 

Entidades não-linguísticas 
(aquilo que é descrito pelo 

modelo, e acerca do que, 
em última análise, a teoria 

é verdadeira ou falsa) 

Interpretação 
(empírica) 

Interpretação 
(formal) 

Construtos / representações 

Realidade / fenômenos 

(Neste ramo instaura-se toda a família 
de problemas epistemológicos e 
metodológicos cercando a 
testabilidade, evidência, confirmação, 
corroboração, apoio empírico, etc) 
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Vários textos do filósofo mexicano 
Adolfo García de la Sienra 
também insistem na necessidade 
de, ao se pensar na interpretação 
das teorias, traçar 
cuidadosamente essa distinção 
entre os modelos (formais) que 
satisfazem os axiomas e os 
sistemas (concretos) 
representados por esses modelos. 
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Bezerra, V. A. – Scientiae 
Studia, v. 9, n. 3, p. 592, 
2011 

Desdobrando 
mais um pouco 
o nível de 
mediação do 
encontro entre 
estruturas e 
realidade, 
temos: 
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Bezerra, V. A. – Scientiae 
Studia, v. 9, n. 3, p. 594, 
2011 
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Formalismo e Interpretação 
 
 
 
Para que se tenha efetivamente uma teoria científica — e não somente uma 
teoria matemática — é preciso ainda estabelecer uma interpretação desse 
formalismo. 
 
Além da divisão entre conceitos primitivos e derivados, os conceitos também se 
dividem em observacionais e teóricos. 
 
A interpretação é efetuada, na concepção standard, por meio das chamadas 
 
Regras de correspondência — Enunciados que funcionam como um 

“dicionário” para traduzir (converter) enunciados contendo termos 
teóricos em enunciados contendo apenas termos observacionais. 

 

Texto paralelo: Jesús Mosterín, 
parágrafos finais de “Historia y 
teoría abstracta” 
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(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 
 

Pressupostos metafísicos 
(na filosofia da matemática) 

 Pressupostos ontológicos 
(para quem não for antirrealista) 

Relembrando, nesta concepção, vale: 
LEIS  ∈  TEORIAS CIENTÍFICAS 

[∈ = “pertencer”] 
TEORIA CIENTÍFICA  ⊃  TEORIA MATEMÁTICA 

[⊃ = “conter”] 
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“Uma teoria T é um par T = <A, R>, onde A é um conjunto (ou 
conjunção) de todos os axiomas da teoria e R é o conjunto 
(ou conjunção) de todas as regras de correspondência. As 
teorias empíricas são cálculos interpretados: A é o cálculo 

axiomático e R proporciona a interpretação empírica.” 
(Díez & Moulines, FFC, p. 292) 
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Fonte: John Losee, A Historical Introduction to the Philosophy of Science 

(4a. ed., Oxford University Press, 2001) 
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Fonte: H. Feigl, “A visão ortodoxa de teorias: Comentários para defesa assim como para crítica” (1970) 
Trad. port. in: Scientiae Studia, v. 2, n. 2, 2004. 
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— Carl G. Hempel, Fundamentals of Concept Formation in 
Empirical Science, apud Díez & Moulines, Fundamentos de 

filosofía de la ciencia, p. 293 
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Versão inicial da concepção padrão sobre a 
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 
após os desenvolvimentos dos anos 30, 40 e 50 

[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.) 
 



A estrutura das teorias científicas 

Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência — Prof. Valter A. Bezerra 35 

Versão final da concepção padrão (cont.) 
 
 
(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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Versão final da concepção padrão (cont.) 

 
 
 
 
(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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Versão final da concepção padrão (cont.) 

 
 
 
(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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Definições operacionais 
 
 

Teoria: Mecânica 
 

Conceitos: 
Tempo 

Distância 
Força 

 
Massa 

 
 
 
 

Métodos de determinação: 
Balança comum de feira 

Balança analítica de laboratório 
Dinamômetro 

Espectrômetro de massa 
Experimentos com colisões 

Perturbações gravitacionais astronômicas 
(...) 
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Acima à esquerda: esquema de 
funcionamento de um espectrômetro de 

massa por deflexão usando campo 
magnético. Acima à direita: espectrômetro 

de massa que utiliza dois setores de 
campo magnético e três setores de 

campo elétrico. À direita: espectrômetro 
de massa por ressonância de cíclotron via 

transformada de Fourier. 
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   “Solo da observação” 
 
 
 
 

PRIMEIRA FASE DO 
POSITIVISMO LÓGICO 
Definições explícitas 
Definições operacionais 

Constituição da base empírica - I 
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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) 

Constituição da base empírica - II 
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           Hipóteses falseadoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

POPPER 
Enunciados básicos 
Convencionalismo da base 
empírica 
Metáfora da palafita sobre o 
pântano 

Constituição da base empírica - III 
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A dicotomia teórico/observacional 
Exemplos de conceitos tradicionalmente considerados como... 

 
Observáveis Teóricos 

[No máximo, podemos detectar a sua presença apenas 
indiretamente, através dos seus efeitos — se e quando isso for 
possível] 

Propriedades / predicados 
observáveis: 
 
Cores (p. ex. vermelho) 
Quente / Frio 
À esquerda de 
Em contato com 
Mais comprido que 
Sobre / sob 
Duro / mole 
Flutuar / afundar 
Horário / anti-horário 
 

Propriedades / predicados teóricos: 
 
 
Dualidade / Complementaridade partícula-
onda (somente se detecta cada um dos 
aspectos separadamente, nunca os dois 
juntos) 
Superposição de estados quânticos (raiz do 
paradoxo conhecido como o “gato de 
Schrödinger”) 
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Grandezas observáveis: 
 
 
Pressão, Volume, Temperatura (as 
variáveis termodinâmicas clássicas) 
Comprimento de onda 
Distância 
Velocidade 
Aceleração 
Ângulo de espalhamento 
Adaptação dos organismos (em 
teoria da evolução) 
 

Grandezas teóricas: 
 
 
Spin de uma partícula (detectado 
indiretamente através do experimento de 
Stern-Gerlach) 
Energia (detectada através do trabalho que 
ela realiza) 
Função potencial, p.ex. “V(x)” 
Tensor de curvatura do espaço-tempo (em 
relatividade) 
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Entidades / objetos observáveis: 
 
 
Água 
Madeira 
Metal 
Núcleo celular 
Satélite natural 
Aglomerado de galáxias 
Cadeias estímulo-resposta (em 
psicologia behaviorista) 
 

Entidades / objetos teóricos: 
 
 
Campo elétrico 
Elétron 
Átomo 
Função de onda quântica Ψ 
Ego, superego, id (em psicanálise) 
Estruturas cognitivas (em psicologia) 
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Tese 
 

Importância para a visão 
standard 

Críticas e obstáculos 
encontrados 

Regras de 
correspondência 

Dispositivo de interpretação do 
formalismo 
Relação com o critério empirista 
de significado 

Problema dos disposicionais 
Sentenças de redução (Carnap) 
Interpretação parcial 
Definição implícita 
Holismo de significado (Hempel 
1950, Quine 1951) 

Dicotomia 
teórico/observacional 
Distinção L.T. / L.O. (Feigl) 

Necessária para funcionamento 
das regras de correspondência 
 

Críticas: (a) à própria dicotomia 
(zona cinzenta) (Putnam 
(b) Observabilidade direta / 
indireta 
(c) Impregnação teórica da 
observação (Hanson) 

Relação com a indução (a) Geração de teorias 
(b) Confirmação indutiva 

Lógica indutiva (Carnap) e seus 
problemas técnicos 
Paradoxos da confirmação (Hempel) 
Novo enigma da indução (Goodman) 
Crítica popperiana 
Controvérsia confirmação X 
corroboração 

Explicação científica Modelo dedutivo-nomológico 
(Hempel & Oppenheim, 1948) 
Ligação umbilical com a visão 
standard 

Contra-exemplos 
Aspectos técnicos das explicações 
estatísticas 
Pragmática da explicação 



A estrutura das teorias científicas 

Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência — Prof. Valter A. Bezerra 48 

 


