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Universidade de São Paulo — Departamento de Filosofia 
Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência I — Diurno 
Prof. Valter A. Bezerra 
Lista de questões No. 1 
 

 

(1) (a) Exponha as noções de Moulines & Díez de equivalência entre teorias e de redução teórica. 

(b) Você acredita que as duas maneiras, propostas pelos autores, de definir o conceito de redução 

teórica são, por sua vez, conceitualmente equivalentes entre si? Por quê? 

 

 

(2) Continuando a considerar as noções de redução teórica e equivalência entre teorias, pede-se o 

seguinte. (a) Forneça exemplos plausíveis, provenientes da história da ciência e da prática científica 

(em qualquer disciplina e época), de teorias equivalentes e de teorias reduzidas e redutoras. (b) 

Discuta os desdobramentos de caráter metacientífico geral que essas duas noções podem ter para 

uma visão de história da ciência. (c) Discuta criticamente os obstáculos e objeções que poderiam 

surgir para uma concepção de desenvolvimento científico estribada nessas noções. 

 

 

(3) Discuta criticamente qual pode ser o significado de testar empiricamente uma teoria, quando 

se sabe que as suas sentenças referem-se potencialmente a um número infinito de casos, e que 

conseqüências isso tem (sejam elas metodológicas ou epistemológicas), na medida em que a 

testabilidade for considerada um requisito essencial a ser atendido pelas teorias científicas. 

 

 

(4) Considere o diagrama ao lado, proposto por 

Herbert Feigl para descrever a estrutura de uma 

teoria científica, em seu texto “A visão ‘ortodoxa’ 

de teorias: comentários para defesa assim como 

para crítica”,
1
 que discutimos em classe. Discuta 

o diagrama de Feigl, e explique seus elementos 

componentes e suas conexões. 

 

 
 

 

(5) Identifique e discuta criticamente alguns aspectos relevantes — quer eles lhe pareçam pontos 

positivos / frutíferos ou negativos / problemáticos — associados à tese de que o conhecimento 

científico possui um estatuto hipotético. 

 

 

(6) Considere o seguinte texto de Einstein: 

 

“A física constitui um sistema lógico de pensamento que se acha em um estado de evolução, cuja base não 
pode ser, por assim dizer, filtrada a partir da experiência, através de um método indutivo, mas somente 

                                                      
1
 Trad. bras. em: Scientiae Studia (USP), v. 2, n. 2, pp. 265-277, 2004. 
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pode ser atingida pela livre invenção. A justificação (conteúdo de verdade) do sistema se baseia na 
verificação, pelas experiências sensíveis, das proposições derivadas, por meio da qual, unicamente, as 
relações entre estas e aquelas podem ser compreendidas intuitivamente. A evolução está progredindo na 
direção de uma maior simplicidade da forma lógica. Para nos aproximarmos mais deste objetivo, devemos 
nos conformar com o fato de que a base lógica se afasta cada vez mais dos fatos da experiência, e que o 
caminho do nosso pensamento, da base fundamental àquelas proposições derivadas, as quais se 
correlacionam com as experiências sensíveis, torna-se constantemente mais longo e mais árduo.” 
[A. Einstein, Ideas and Opinions, p. 322. Ed. por Carl Seeling, trad. por Sonja Bargmann. New York: Wings 

Books, s/d.] 

 

Discuta criticamente as implicações dessa visão para a questão da base empírica da ciência. Em 

particular, em que sentido se pode dizer que a ciência tem um lastro na experiência, se existe o 

distanciamento entre pensamento e experiência descrito por Einstein? 

 

 

(7) Considere a seguinte passagem do escritor Jorge Luis Borges, no conto “Funes, o memorioso”: 

 

«Nós, de uma olhadela, percebemos três copos em cima de uma mesa; Funes, todos os rebentos e cachos 
e frutos que comporta uma parreira. Sabia as formas das nuvens austrais do amanhecer do 30 de abril de 
1882 e podia compará-las nas lembrança com as listras de um livro espanhol encadernado que vira 
somente uma vez e com as linhas de espuma que um remo sulcou no Rio Negro na véspera da batalha do 
Quebracho. Essas lembranças não eram simples; cada imagem visual estava ligada às sensações 
musculares, térmicas, etc. Podia reconstruir todos os sonhos, todos os entressonhos. Duas ou três vezes 
havia reconstruído um dia inteiro; nunca havia duvidado, cada reconstrução, porém, tinha requerido um dia 
inteiro. Contou-me: Mais recordações tenho eu sozinho que as tiveram todos os homens desde que o 
mundo é mundo. E também: Meus sonhos são como a vigília de vocês. Igualmente, por volta da alva: Minha 
memória, senhor, é como um despejadouro de lixos. Uma circunferência num quadro-negro, um triângulo 
retângulo, um losango, são formas que podemos intuir plenamente; o mesmo acontecia a Irineu com as 
tumultuosas crinas de um potro, com uma ponta de gado numa coxilha, como o fogo irisante e com a 
inumerável cinza, com os muitos rostos de um morto num demorado velório. Não sei quantas estrelas via no 
céu. [...] 
 Tinha aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, entretanto, que não 
era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No abarrotado mundo de 
Funes não havia senão pormenores, quase imediatos.» 
[Jorge Luis Borges, “Funes, o memorioso”, em Ficções, pp. 121-122, 124. Trad. por Carlos Nejar. São 

Paulo: Abril Cultural, 1972.] 

 

(a) Esta passagem (principalmente as últimas frases) sugere um paralelo com qual tese que vimos 

sobre o papel desempenhado pelas teorias científicas? 

(b) Cite algumas outras funções que as teorias cumprem na ciência, além daquela que você citou na 

resposta ao item (a). 

 

 

(8) Leia e discuta criticamente o seguinte trecho de um livro do filósofo da ciência espanhol Jesús 

Mosterín. Você concorda com a metáfora proposta por Mosterín, e com seus desdobramentos? Por 

quê? Aborde, entre outros, os aspectos relacionados a: (i) a dinâmica do conhecimento científico — 

i.e. quais “redes” preservamos, quais descartamos, e por quê; (ii) o estatuto desse conhecimento — 

i.e. o que ganhamos quando dispomos de uma “rede” eficaz. 

 

«Somos como pescadores, e nossas teorias são como redes. Nós não jogamos fora, pela amurada, de bom 
grado, as redes com as quais já pescamos antes, apenas pelo fato de que elas não servem para certos 
peixes ou em determinados mares. Mas estamos constantemente a inventar e tecer redes novas e 
diferentes, e as lançamos ao mar, para ver o que pescamos com elas. Não desprezamos nenhuma rede, e 
não confiamos em demasia em nenhuma rede, embora prefiramos carregar o barco com as redes mais 
eficazes e deixar no porto aquelas de menos utilidade. E assim vamos navegando, renovando 
continuamente o nosso arsenal de redes, em função das fortunas da pesca.» 
[J. Mosterín - “Sobre teorías físicas y teorías matemáticas”, em Conceptos y teorías en la ciencia, p. 174. 

Madrid: Alianza Editorial, 1984.] 
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(9) Examine atentamente o conjunto de definições abaixo. (a) Examinando estas definições, 

explique (se desejar, utilize para isso um diagrama) quais delas dependem de quais outras. (b) Falta 

algum elemento para que possamos dizer que temos um sistema axiomático? Qual (ou quais)? 

Quais seriam os conceitos primitivos neste sistema? (c) A teoria caracterizada em (b) é auto-

suficiente ou pressupõe alguma outra teoria? Explique por quê. (d) Você consegue imaginar uma 

maneira alternativa àquela em (b)—(c) para expressar a mesma classe de afirmações acerca de 

funções reais, continuidade, limites, derivadas e diferenciabilidade? De que forma? 

(N.B.: A rigor, não é essencial saber cálculo diferencial para responder os itens (a) e (b) desta 

questão, mas apenas compreender a estrutura das definições — o que, por outro lado, já não se 

aplica ao item (d).) 

 

Definição (1). Uma relação binária R é uma tripla ordenada <X, Y, G> onde X e Y são conjuntos e G é um 

subconjunto do produto cartesiano X  Y. Observações. (1) Os conjuntos X e Y são chamados domínio e 
contradomínio da relação. (2) O conjunto G pode ser escrito como uma lista de pares ordenados da forma 

<x, y>, onde x  X e y  Y. 
 
Definição (2). Uma função F é uma relação binária <X, Y, F> onde todo elemento do domínio X é o 
primeiro elemento de exatamente um par ordenado de F. Observações. (1) Em uma função, todo elemento 
do domínio corresponde a um e apenas um elemento na imagem. (2) É possível que mais de um elemento 

do domínio corresponda ao mesmo elemento. (3) Uma função geralmente é escrita como F: X  Y. (4) O 

conjunto de todos os y  Y da função é denominado imagem da função. 
 
Definição (3). Uma função real a valores reais é uma função na qual tanto o domínio quanto o 
contradomínio são subconjuntos do conjunto R dos números reais. Observação. O subconjunto não é 
necessariamente próprio; isto é, ele pode ser todo o conjunto R. 
 
Definição (4). Dada uma função real e um ponto c do seu domínio, a função é dita contínua no ponto c se 

e somente se, para todo real  >0 existe um real  > 0 tal que, para todo x no domínio, se c- < x < c+, 

então f(c)- < f(x) < f(c)+. Observação. “c- < x < c+” pode ser escrito como “x-c<”, e “f(c)- < f(x) < 

f(c)+” pode ser escrito como “f(x)-f(c)<”. 
 
Definição (5). Uma função real é dita contínua se e somente se é contínua para todo ponto c do seu 
domínio. 
 
Definição (6) (limite). Seja uma f(x) função real definida num intervalo D que contém um ponto c, sendo 

que a função f pode ou não estar definida no ponto c, e sejam, ,  e L números reais. Diz-se que a função 

f(x) possui limite L no ponto c (indicado por limxaf(x) = L) se, para cada  > 0, existe um  > 0 tal que, se 0 

< |x-a| < , então |f(x) – L| < . 
 
Definição (7) (derivada). Diz-se que a função f(x) possui derivada no ponto a se existe o limite 

limh0[f(a+h)—f(a)] / h = D (com DR), o que pode ser expresso como f’(a)= D. 
 
Definição (8). Dada uma função real f e um elemento c no seu domínio, a função é dita diferenciável no 
ponto c se a derivada f’(x) está definida no ponto c. 
 
Definição (9). Uma função é dita diferenciável se e somente se ela é diferenciável em todo ponto do seu 
domínio. 
 
Teorema. Toda função diferenciável é contínua. 

 

 

(10) (a) Exponha a tese da interpretação parcial; (b) explique por que ela é chamada “parcial”; (c) 

discuta a função que ela cumpre em uma visão filosófica de ciência; (d) finalmente, apresente as 

limitações que foram reconhecidas nessa tese. 
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(11) (a) Apresente as funções que a tese da dicotomia teórico/observacional visa cumprir no 

contexto da concepção standard de teorias científicas. (b) Discuta as principais críticas que a ela 

são dirigidas. (c) Analise as implicações das críticas discutidas em (b) para as funções apresentadas 

em (a). 

 

 

(12) Apresente o chamado “modelo de camadas” do conhecimento científico, discuta criticamente a 

sua plausibilidade, bem como o seu potencial (i.e. que tarefas filosoficamente interessantes ele 

permite executar), e explique qual o papel desempenhado pelas leis de ponte nesse modelo. 

 

 

(13) (a) Represente por meio de um sistema de axiomas e seus modelos um sistema planetário (de 

tipo heliocêntrico e heliostático) em astronomia. Observação: bom galileano(a) que você é, distinga 

satélite de planeta, mas represente a noção de satélite de forma análoga à noção de planeta. (b) 

Como adaptar esse sistema para descrever um sistema planetário Ptolomaico, ou Braheano, ou 

Kepleriano? 

 

 

(14) (A. Rosenberg) Sistemas dedutivos ou axiomáticos não parecem apresentar uma explicação 

clara de como os componentes de uma teoria “trabalham juntos”. Afinal, duas leis quaisquer podem 

figurar como axiomas de uma ou outra teoria elaborada impulsivamente. Você pode dar uma noção 

mais precisa de como as leis na teoria “trabalham juntas”? 

 

 

(15) Distinga e discuta comparativamente as seguintes noções: conteúdo lógico de uma teoria, 

conteúdo empiricamente testável da teoria, conteúdo confirmado da teoria. 

 

 

(16) (a) Explique as noções de sistema axiomático completo, sistema axiomático independente, 

sistema axiomático simplificável e sistema axiomático consistente. (b) Você acredita que um 

sistema axiomático incompleto é preferível a um sistema axiomático inconsistente? Por quê? (c) 

Um sistema axiomático incompleto é preferível a um sistema axiomático simplificável (ainda que 

não imediatamente simplificável)? Por quê? 

 

 

(17) Considere duas teorias voltadas para o mesmo domínio de investigação que são empiricamente 

equivalentes com respeito a esse domínio. Que maneira você vislumbra de tomar uma decisão nesse 

caso, fazer um escolha em prol de uma delas, e fundamentar essa decisão com razões? (Preste 

atenção a aspectos tais como se a maneira proposta não cai presa de problemas como petição de 

princípio, regressão infinita, consequência perversa, etc.) 

 

 

(18) (a) Faça uma pesquisa bibliográfica e encontre uma apresentação representativa de alguma 

teoria científica (em linguagem formalizada ou não) de qualquer área das ciências naturais ou das 

ciências humanas e sociais. (a) Analise criticamente essa apresentação. Ela se adequa à concepção 

standard de teorias entendidas como sistemas axiomáticos interpretados? Contém os componentes 

previstos por essa concepção? (b) Se existem aspectos em que a apresentação em foco se afasta da 

visão ortodoxa, quais são eles? (c) Você acredita que essa(s) divergência(s) é(são) irredutível(is) ou 

pode(m) ser contornada(s)? Por quê? Caso haja alguma divergência irredutível, tente sugerir os 

motivos pelos quais a teoria em questão a exibe. 

 

 


