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«Schlick encontra a “certeza absoluta” e um “critério não-ambíguo de verdade” em sua 

concepção acerca da conformidade do conhecimento com a realidade. Não se pode 

empregar a expressão “concordância com a realidade” (Schlick, “On the foundation of 

knowledge”, in Philosophical Papers, 1979, Vol. 2, p. 376), nem mesmo como 

metáfora, uma vez que o que está em discussão são complexos consistentes de 

enunciados que, tomados conjuntamente, devem, por assim dizer, preencher a lacuna 

em nosso pensamento criada pela nossa reunúncia à “realidade”, ao “mundo real”, e 

demais termos desse tipo. 

 Certamente também nós temos uma corte de apelação, a qual é formada pelos 

enunciados protocolares que aceitamos; mas ela não é fixada de maneira definitiva. Nós 

não renunciamos a recorrer a um juiz — porém ele é substituível. “Todos os enunciados 

com conteúdo podem ser rastreados até uma certa região da massa de enunciados 

dotados de conteúdo, a saber, os enunciados protocolares. Dentro do sistema de 

enunciados, os enunciados protocolares são os últimos aos quais se faz referência” 

(Neurath, Einheitswissenschaft und Psychologie [Ciência unificada e psicologia], 1933, 

Vol. 1, p. 6). 

 Se nós incorporamos parte do protocolo mencionado mais acima — o enunciado 

“no recinto havia uma mesa percebida por Charles”, juntamente com o protocolo todo 

— no corpo da ciência, podemos então falar de uma “formulação da realidade”, ao 

passo que, se aceitássemos o protocolo todo, porém não a parte “no recinto havia uma 

mesa percebida por Charles”, falaríamos de uma “formulação de sonho” ou “de 

alucinação”. Com Schlick, por outro lado, um protocolo seria uma formulação acerca da 

realidade se ela der “um relato correto do fato observado” (p. 373). De que maneira 

Schlick define os conceitos singulares, e como ele pode construir uma sintaxe que torna 

possível esse enunciado, é algo que não conseguimos determinar. 

 Onde nós dizemos que um grupo de enunciados contradiz outro grupo, Schlick 

desejaria dizer que ele contradiz a realidade; ora, isto é ou um enunciado de conteúdo ou 

um enunciado sintático disfarçado. No primeiro caso, não está definido o que ele 

significa, ao dizer que um enunciado ajusta-se logicamente (ou não) a uma coisa. 

Também encontramos uma aplicação consistente do princípio de sempre comparar um 

enunciado com outro, sob um ponto de vista lógico, quando, em vez de enunciados 

protocolares, utilizam-se outros enunciados aceitos como “enunciados de controle” 

(Hempel, Beiträge zur logischen Analyse der Wahrscheinlichkeitsbegriffs 

[Contribuições para a análise lógica do conceito de probabilidade], 1934, p. 52, 

concordando com Popper). A recusa em confrontar, em última análise, todas as 

predições com os enunciados protocolares provavelmente não pode ser sustentada sem 

colocar em risco a postura empírica fundamental. [...] 

 No quadro de nossas discussões, os enunciados são comparados com enunciados 

— não com a “realidade”, nem com “coisas” (Neurath, “Fisicalismo”, p. 53). [...] Isso 

não significa que não se possa formar enunciados comparativos de outro tipo, no qual 

designações de enunciados ocorrem lado a lado com designações de outras coisas. Por 

exemplo, é claro que se pode dizer: “o enunciado ‘esta cadeira possui quatro pés’ 

contém mais palavras do que ‘a cadeira possui pés’”. [...] Se isso for formulado de 

maneira cuidadosa, alguém poderia... formar o enunciado aparentemente dotado de 

conteúdo (“linguagem conteudista”): “um enunciado é uma coisa, assim como uma 

cadeira o é” — concepção com a qual, aliás, Schlick não concordaria. [...] 

 [...] De um ponto de vista lógico, pode-se comparar um enunciado protocolar 

com outro enunciado; como vimos, porém, pode-se formar um enunciado comparativo 

no qual ocorrem o termo “enunciado protocolar” e a palavra “cadeira”; contudo, não 

nos é possível formar um enunciado comparativo que, de maneira similar, compare o 
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enunciado protocolar (conhecimento) com a realidade. Schlick, no entanto, deve aferrar-

se à “realidade” precisamente porque ele opera com as metáforas de “promotor”, 

“advogado de defesa”, “juiz eterno” — por assim dizer —, sem dar-se conta de que tais 

metáforas somente seriam admissíveis se todas essas três pessoas não fossem 

representadas por ele mesmo, mas se algum ser supremo transcendental garantisse “os 

enunciados verdadeiros acerca do mundo real” (ver Frank, Das Kausalgesetz und seine 

Grenzen [O princípio de causalidade e seus limites], 1932, p. 258). Para Schlick, buscar 

o conhecimento do “mundo real” é algo não somente “louvável” e “salutar”, como 

também, em sua opinião, é algo que está em ação entre os “relativistas” e os “céticos” 

— os quais tendem a se envergonhar disso (p. 370). No entanto, se alguém é de opinião 

que “o ‘mundo real’ é uma combinação sem significado de signos escritos ou sonoros, 

então não verá nada de cético na recusa em falar sobre um mundo ‘real’” (Frank, 1932, 

pp. 270, 273). 

 Dessa forma, para nós, buscar o conhecimento da realidade reduz-se a buscar 

estabelecer a concordância entre os enunciados da ciência e o maior número possível de 

enunciados protocolares. Porém isto mesmo já é muito: é nisto que reside o empirismo. 

Pois se, através de uma “resolução” nossa, atribuirmos tanto peso aos enunciados 

protocolares que eles, em última análise, decidam sobre a validade de uma teoria, o 

nosso “novo cientificismo”, a despeito da ênfase que coloca na lógica, não se desvia do 

velho programa do empirismo — o qual se vê até mesmo reforçado quando se assinala 

que os enunciados protocolares também podem ser enunciados fisicalistas.» 

 

— Neurath, “Radical physicalism and the ‘real world’”, in Philosophical Papers, pp. 

107-109. Dordrecht: D. Reidel, 1983. Tradução: V. A. Bezerra. 

 


