
Prof. Valter Alnis Bezerra 

Teoria do Conhecimento e 
Filosofia da Ciência 

DF – FFLCH – USP 
 

 



Bibliografia básica: 
Lorenzano, P. “La concepción estructuralista em el 
contexto de la filosofía de la ciencia del siglo XX”, in: Díez, 
J. A. e Lorenzano, P. (eds.) Desarrollos actuales de la 
metateoría estructuralista: problemas y discusiones (Ed. 
Universidad Nacional de Quilmes, 2002) 



(1) A objeção do pluralismo axiomático. Se uma teoria é {um conjunto de 
axiomas + um conjunto de regras de correspondência}, segue-se que 
duas axiomatizações diferentes serão, forçosamente, teorias 
diferentes. Desse modo, a concepção recebida tem dificuldades para 
dar conta da noção de que possam existir axiomatizações diferentes 
da mesma teoria. 

(2) A objeção do prefácio. Se toda teoria científica deve ser reconstruída 
na linguagem da lógica de predicados de primeira ordem, então, na 
medida em que a teoria pressupõe teorias auxiliares e ferramentas 
formais propiciadas por teorias matemáticas, segue-se que, para que 
a estrutura possa ser devidamente reconstruída e ter suas 
características analisadas, todas essas teorias auxiliares precisariam 
também ser reconstruídas nesses moldes. Se a reconstrução 
axiomática de uma dada teoria específica já é tarefa complexa, a 
exigência de uma reconstrução “coletiva” desse tipo iria colocar uma 
tarefa de complexidade proibitiva. Toda teoria axiomática teria que 
ser antecedida por um “prefácio” muitas vezes mais extenso do que a 
própria teoria. 



(3) A concepção recebida, por se pretender uma reconstrução racional, não 
consegue fazer uma boa descrição da gênese e desenvolvimento das 
teorias. Na prática científica – como evidenciado pela história da ciência – 
os conceitos não são normalmente introduzidos na linguagem científica 
através de definições, mas surgem por um processo muito mais 
acidentado; o teste experimental não se dá por confronto de 
consequências dedutivas individuais com a observação, mas de maneira 
muito mais holista e estruturada. 

(4) Para ser aplicada e utilizada em situações variadas, qualquer teoria precisa 
possuir conexões com outras teorias, até de outras áreas. Por exemplo, 
uma teoria sobre o funcionamento do aparelho digestivo há de ter 
conexões com a teoria do equilíbrio químico e da catálise, com a físico-
química das membranas, com os modelos de estrutura de 
macromoléculas como as proteínas, com a termodinâmica, e até mesmo 
com a teoria eletromagnética e a mecânica quântica. Também para a 
explicação científica, fazem-se necessárias hipóteses auxiliares, condições 
de contorno, aproximações , etc. Finalmente, no teste experimental, para 
o planejamento e execução de experimentos, e para o tratamento de 
dados, normalmente estão envolvidas várias outras teorias além da teoria 
original. Ora, do ponto de vista da concepção recebida, todos esses três 
grupos de teorias suplementares são colocados, indistintamente, na vala 
comum das “hipóteses auxiliares”, sem uma análise mais fina da rede de 
conexões. 



(5) A concepção recebida repetidamente mostra não possuir recursos 
suficientes para incorporar de maneira orgânica o fato (cada vez mais 
reiterado na filosofia da ciência a partir dos anos 60 do séc. XX) de 
que as teorias são entidades que (i) evoluem historicamente, (ii) estão 
organizadas segundo diferentes níveis de generalidade e estabilidade, 
e (iii) estão engastadas dentro de estruturas ainda mais ricas e de 
maior porte, que contêm elementos como regras metodológicas, 
normas, valores, pressupostos ontológicos, etc. 

(6) A concepção recebida enfrenta dificuldades para dar conta tanto: (a) 
das relações interteóricas que se dão entre teorias científicas 
historicamente plausíveis e altamente sofisticadas – como redução, 
aproximação, explicação, analogia, etc – quanto: (b) para dar conta da 
relação teoria-experimento (todo o complexo de considerações 
relativas à impregnação teórica, replicabilidade dos experimentos, 
aproximação, revisão e correção de dados, filtragem e tratamento 
estatístico, etc). 



Uma estrutura é basicamente uma (m+n)-upla constituída por certos 
conjuntos (correspondendo aos domínios de objetos mobilizados pela 
teoria) e determinadas relações definidas sobre esses conjuntos. Em 
símbolos: 

E = <D1, ..., Dm, R1, ..., Rn>. 

A concepção estruturalista de teorias não pressupõe que as teorias devam 
ser reconstruídas dentro de um cálculo lógico. A linguagem das teorias, 
para efeitos de análise metacientífica, há de ser a mesma linguagem 
matemática utilizada habitualmente pelos cientistas, que é erigida a 
partir da teoria de conjuntos e da noção de estrutura. 

(É importante lembrar que o termo “matemático” não se restringe a 
“numérico” ou “quantitativo”. Na medida em que a matemática é a 
ciência das estruturas, onde quer que exista estrutura existe matemática 
– mesmo em disciplinas eminentemente qualitativas e interpretativas.) 



Os nomes (bastante comuns) “enfoques semânticos” ou “família 
semanticista” são um tanto inapropriados. Eles podem nos levar a 
pensar, erroneamente, que a concepção ortodoxa de teorias era 
“exclusivamente sintática” – como se nela não houvesse uma dimensão 
semântica – ou, então, que nos enfoques semânticos a dimensão 
sintática não seja relevante. 

Em vez disso, pensemos na ideia central que caracteriza os chamados 
“enfoques semânticos”: é a de que a teoria não deve ser entendida como 
se fosse constituída por dois componentes – formalismo e interpretação 
– que seriam em princípio independentes, e que poderiam ser discutidos 
separadamente. Ao contrário, apresentar uma teoria é apresentar a 
classe de seus modelos. A teoria “já vem interpretada desde o início”, por 
assim dizer. Quando se fala da teoria, já se está falando das suas 
aplicações. 

Como essa dimensão de interpretação/aplicação é capturada através da 
ferramenta proporcionada pela noção de modelo, o termo “enfoques 
modelo-teóricos” também seria apropriado. 
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M(T) 
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aplicações intencionais 

“Filtragem” de termos 
T-teóricos  

Adequação empírica  



Redes teóricas 

 Uma rede teórica representa a teoria em termos de uma 
hierarquia de graus de especificidade, agregando à lei 
fundamental (presente no elemento teórico básico) outras leis 
especiais, presentes nos vários elementos-especializações. 

 

  Uma rede teórica é um 
construto sincrônico, 
capturando a estrutura das 
teorias de forma congelada 
no tempo; 

 já uma evolução teórica 
corresponde ao 
desdobramento de uma 
rede teórica no tempo, 
sendo portanto um 
construto diacrônico. 

Elemento teórico 
básico 

Especiali-
zações 



Exemplo: mecânica - Modelos plenos e modelos potenciais 
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(Compare com a versão mais simples em Lorenzano, p. 39) 



Exemplo: mecânica – Modelos parciais e constritores 
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Exemplo: mecânica - Elemento teórico básico 
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Conteúdo do núcleo K, indicado por Cn(K): Um modelo X pertence a 

Cn(K) se ele poder ser suplementado com conceitos teóricos de modo a 

se tornar um modelo pleno de K (isto é,  M(CPM)) que satisfaça 

também os constritores internos (constraints, “condições de ligadura”) e 

os vínculos externos (links) com outras teorias. 

 

A asserção empírica da teoria T é que cada uma das aplicações 

pretendidas I pertence ao conteúdo Cn(K): 

I  Cn(K). 



 

 

 

 

 

 

18 

Ti 

Ti-1 

Ti-2 

Ti-3 Link de teorização L1 
fornece termos = {t1, t2, t3} 

Link de teorização L2 
fornece termos = {t4, t5, t6} 

Link de teorização L3 
fornece termos = {t7, t8, t9} 

Ti+1 

Link de teorização L4: Termos = {t10, t11, t12} são 
teóricos em rel. a Ti e não-teóricos em rel. a Ti+1 

(Teorias “cada vez mais 
fenomenológicas”) 

Vínculos interteóricos e hólons teóricos 

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


Evoluções teóricas 

Fonte: Díez & Moulines – Fundamentos de filosofía de la ciencia, p. 448 



Evoluções teóricas 

Fonte: Díez & Moulines – Fundamentos de filosofía de la ciencia, p. 448 



Evoluções teóricas 

Fonte: Díez & Moulines – Fundamentos de filosofía de la ciencia, p. 449 



Evoluções teóricas – Exemplo: mecânica 

Etapa (1): de 1687 até os 
anos 20 do séc. XVIII (Elemento teórico básico) 

Fonte: Moulines (2011) - “Cuatro tipos de desarrollo teórico em las 
ciencias empíricas”. Metatehoría, v. 1, n. 2, 2011, p. 22 



Evoluções teóricas – Exemplo: mecânica 

Etapa (2): dos anos 20 
aos anos 70 do séc. XVIII 

Fonte: Moulines (2011) - “Cuatro tipos de desarrollo teórico em las 
ciencias empíricas”. Metatehoría, v. 1, n. 2, 2011, p. 22 



Etapa (3): dos anos 70 do séc. 
XVIII até princípios do séc. XIX 

Evoluções teóricas – Exemplo: mecânica 

Fonte: Moulines (2011) - “Cuatro tipos de desarrollo teórico em las 
ciencias empíricas”. Metatehoría, v. 1, n. 2, 2011, p. 22 


