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Os autores que chamo de revisionistas (como Michael Friedman, John 
Earman e George Reisch) defendem a tese de que há uma compatibilidade entre as 
filosofias da ciência de Carnap e de Kuhn e têm pinçado passagens em seu apoio 
de várias obras de Carnap. Em artigo anterior, “Carnap e o revisionismo: alguns 
aspectos críticos” (publicado nos anais do III Encontro da AFHIC), discuti o artigo 
“Truth and Confirmation”, procurando situá-lo no contexto da obra de Carnap.  

No presente trabalho, dedico-me a considerar preliminarmente o texto 
“Empiricism, Semantics and  Ontology”, com o mesmo propósito de submetê-lo a 
uma análise contextual, e mostrar também com respeito a ele “que o quebra-cabeça 
montado pelos revisionistas deixa de lado, inadvertidamente, algumas peças que 
deveriam estar presentes a fim de compor um quadro teórica e historicamente 
consistente da obra de Carnap”. (Oliveira 2004, p. 232) 

Como ocorre com “Truth and Confirmation”, o artigo “Empiricism, 
Semantics and  Ontology” é um dos textos de Carnap mais freqüentemente citados 
pelos revisionistas em favor de sua tese. A vinculação entre tal texto de Carnap e 
The Structure of Scientific Revolutions de Kuhn, no interesse da tese revisionista, 
parece muito bem resumida por Friedman em “On the Sociology of Scientific 
Knowledge and its Philosophical Agenda”: 

 
De fato, essa distinção carnapiana entre questões internas e externas é 
intimamente análoga à distinção kuhniana fundamental entre ciência normal 
e revolucionária. Assim, as atividades de ‘resolução de quebra-cabeças’ da 
ciência normal processam-se tendo como pano de fundo um paradigma 
geralmente aceito e compartilhado que define, de modo relativamente 
aproblemático, o que poderia contar como uma solução ‘correta’ ou 
‘incorreta’. Em situações revolucionárias, ao contrário, o  próprio quadro de 
fundo, o único que pode definir tal ‘correção’ está ele mesmo em questão. 
Essa é a razão por que a ciência revolucionária, para Kuhn, oferece um 
desafio particularmente agudo àquilo que considera a concepção filosófica 
tradicional da racionalidade da ciência. Pois é precisamente neste caso – 
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onde nos confrontamos com uma escolha entre paradigmas científicos 
concorrentes – que os padrões de racionalidade e validade de amplo 
espectro estão inteiramente comprometidos. Então, o ideal tradicional de 
racionalidade científica deve aqui evidentemente dar lugar a fatores não-
racionais na explicação do novo consenso que emerge. É, portanto, 
duplamente irônico que este colapso kuhniano da noção tradicional de 
padrões universais de racionalidade estivesse já claramente prefigurado no 
desenvolvimento da própria tradição filosófica, tal com essa tradição 
evolveu desde o universalismo ‘transcendental’ de Kant até a noção 
explicitamente relativizada de racionalidade, característica da obra de 
Rudolf Carnap (Friedman 1998, pp. 249-250, grifo meu).  
 
No que se segue, discuto a posição de Carnap com respeito à história da 

filosofia, tal como revelada em um texto publicado em 1963, e sustento que ela é 
inconsistente com a leitura revisionista da “obra madura” de Carnap. Para isso, 
procuro mostrar na seção 1 que a posição de Carnap,  embora exposta 
explicitamente apenas nesse texto sumário, é plenamente compartilhada, por 
exemplo, por Reichenbach. E, além disso, como procuro mostrar na seção 2, de 
modo ruinoso para a tese revisionista, ela é inteiramente consistente e articulada 
com o propósito originário do projeto do positivismo lógico de desenvolver uma 
filosofia científica. 

 

1. Carnap, Reichenbach e a História da Filosofia 
 

Em sua Autobiografia Intelectual, publicada no volume editado por Schilpp 
em 1963, Carnap escreve: 

 
Para ser mais concreto, eu gostaria de fazer algumas observações a respeito 
do estado da filosofia no lugar onde passei a maior parte do meu tempo e 
onde o pude observar mais atentamente, o Departamento de Filosofia da 
Universidade de Chicago. (...) Nesse Departamento, dava-se grande ênfase à 
história da filosofia. (...) A atitude metodológica diante da história da 
filosofia que os estudantes aprendiam era caracterizada por um exaustivo 
estudo das fontes e pela ênfase na exigência de que a doutrina de um 
filósofo deve ser entendida de modo imanente, isto é, do ponto de vista do 
próprio filósofo, uma vez que uma crítica vinda de fora não faria justiça à 
sua singularidade e ao lugar por ele ocupado no desenvolvimento histórico. 
Essa educação, visando a uma atitude neutra e cuidadosa em história, 
parecia-me útil e adequada para o propósito dos estudos históricos, mas não 
suficiente para um treinamento para a filosofia em si mesma.  O trabalho da 
história da filosofia não é essencialmente diferente do trabalho da história 
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da ciência. O historiador da ciência fornece não apenas uma descrição das 
teorias científicas, mas também um julgamento crítico delas do ponto de 
vista de nosso atual conhecimento científico. Penso que o mesmo deveria 
ser exigido na história da filosofia. Esse ponto de vista se baseia na 
convicção de que na filosofia, não menos do que na ciência, existe a 
possibilidade de uma visão cumulativa e, portanto, de progresso no 
conhecimento. Evidentemente, essa perspectiva seria rejeitada pelo 
historicismo em sua forma pura (Schilpp 1963, p. 41, grifo meu).  
 
Como se sabe, Kuhn admite progresso cumulativo na ciência, bem como na 

filosofia (em seus bolsões normais). Escreve, por exemplo,  que quem “argumenta 
que a Filosofia não progrediu, sublinha o fato de que ainda existam aristotélicos e 
não que o aristotelismo tenha estagnado” (Kuhn 1975, pp. 204-5). Mas recusa a 
cumulatividade nos episódios que culminam em revoluções científicas. Quanto a 
Carnap, cabe perguntar se ele não estaria defendendo aí as teses da ‘velha 
historiografia’ da ciência, a que  Kuhn contrapõe a “nova historiografia” logo no 
início da Estrutura. Kuhn descreve muito bem a posição tradicional, posição que 
certamente é a de Carnap quando aponta o que o historiador da ciência faz e o que 
o historiador da filosofia deveria fazer. Escreve Kuhn: 

 
Se a ciência é a reunião de fatos, teorias e métodos reunidos nos textos 
atuais, então os cientistas são homens que, com ou sem sucesso, 
empenharam-se em contribuir com um ou outro elemento para essa 
constelação específica. O desenvolvimento torna-se o processo gradativo 
através do qual esses itens foram adicionados, isoladamente ou em 
combinação, ao estoque sempre crescente que constitui o conhecimento e a 
técnica científicos. E a História da Ciência torna-se a disciplina que registra 
tanto esses aumentos sucessivos como os obstáculos que inibiram sua 
acumulação. Preocupado com o desenvolvimento científico, o historiador 
parece então ter duas tarefas principais. De um lado, deve determinar 
quando e por quem cada fato, teoria ou lei científica contemporânea foi 
descoberta ou inventada. De outro lado, deve descrever e explicar os 
amontoados de erros, mitos e superstições que inibiram a acumulação mais 
rápida dos elementos constituintes do moderno texto científico (Kuhn 1975, 
p. 20). 
 
Em oposição a essa maneira de conceber a ciência e sua história, e ao 

trabalho historiográfico por ela orientado, é que surge, segundo Kuhn, uma 
“revolução historiográfica”: 

 
Os historiadores da ciência, gradualmente e muitas vezes sem se 
aperceberem completamente de que o estavam fazendo, começaram a se 
colocar novas espécies de questões e a traçar linhas diferentes, 
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freqüentemente não-cumulativas, de desenvolvimento para as ciências. Em 
vez de procurar as contribuições permanentes de uma ciência mais antiga 
para nossa perspectiva privilegiada, eles procuram apresentar a integridade 
histórica daquela ciência, a partir de sua própria época (Kuhn 1975, pp. 21-
22). 
 
Pode-se dizer que Kuhn se opõe frontalmente a Carnap, na medida em que 

este parece ser, no texto citado, um verdadeiro defensor da causa da ‘velha 
historiografia’. Diz Kuhn, informalmente, na entrevista publicada ao final de  The 
Road since Structure: 

 
...tentei falar um pouco de minha experiência de ter em uma mesma classe 
filósofos, historiadores e cientistas. Os filósofos e os cientistas estão muito 
mais próximos uns dos outros porque todos eles chegam com o propósito de 
saber o que é correto e o que não é – não de saber o que aconteceu – e 
portanto, diante de um texto, tendem a identificar o verdadeiro e o falso de 
um ponto de vista moderno, a partir do que eles já sabem” (Kuhn 2000, p. 
315) 

  

Ou: 
 
...Quando dei aquela conferência sobre as relações entre a história e a 
filosofia da ciência {Kuhn 1980}, um filósofo me procurou depois e disse 
“Mas temos tão boas pesquisas! Temos tão bons pesquisadores em história 
da filosofia!” Sim, mas eles não estão fazendo história (p. 316).  
 
Tal passagem se complementa com outra que vem um pouco antes, onde 

Kuhn lamenta a forma como é praticada a história da filosofia por filósofos: “uma 
história da filosofia que conta a história de Descartes, quando acertou e quando 
errou, e o que poderia ter feito para conciliar tudo”... (p. 315). 

A atitude de Carnap com respeito à história da filosofia, vale acrescentar, 
não é uma atitude isolada. Ela é plenamente compartilhada, por exemplo, por 
Reichenbach. Escreve ele: 

 
Não pretendo menosprezar a história da filosofia, mas sempre deveríamos 
lembrar que é história, e não filosofia. Assim como toda pesquisa histórica, 
deveria ser feita com métodos científicos e explicações psicológicas e 
sociológicas. Mas a história da filosofia não deve ser apresentada como uma 
coleção de verdades. Existe mais erro que verdade na filosofia tradicional; 
portanto, só aqueles com capacidade crítica podem ser historiadores 
competentes. A glorificação das filosofias do passado, a apresentação dos 
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vários sistemas como diferentes versões da sabedoria, minou a força 
filosófica da atual geração. Isso tem induzido os estudantes a adotar um 
relativismo filosófico, a acreditar que só existem opiniões filosóficas e que 
não existe uma verdade filosófica. A filosofia científica procura evitar o 
historicismo e chegar por análise lógica a conclusões tão precisas, 
elaboradas e confiáveis como os resultados da ciência do nosso tempo (...) 
(Reichenbach 1951, p 325, grifos meus) 
 
A propósito especificamente de Reichenbach,  Richard Rorty comenta: 
 
A construção de Reichenbach de um arrebatador drama histórico exigiu que 
ele fosse selectivo na sua escolha dos incidentes. Se quisermos interpretar a 
filosofia como uma tentativa para compreender a natureza da ciência 
natural, como florescendo quando a ciência natural floresceu, e como sendo 
capaz de ser levada a uma conclusão satisfatória agora que as ciências se 
tornaram maduras, temos de tomar os “problemas da filosofia” como sendo 
aqueles que foram formulados claramente, pela primeira vez, nos séculos 
xvii e xviii − o período em que o fenômeno da Nova Ciência era o objecto 
principal da atenção dos filósofos. Estes problemas eram primariamente 
problemas sobre a natureza e a possibilidade do conhecimento científico, 
problemas epistemológicos. Tendo identificado a filosofia com estes 
problemas, podemos explicar o fracasso grego e medieval em relação a 
formulá-los claramente por referência ao estado primitivo da ciência antes 
de 1600, ao mesmo tempo que afastamos para o lado como não filosófica e 
ideológica a preocupação grega com a política e a poesia e a preocupação 
cristã com Deus. Isto permite-nos ver Kant como, na frase de Reichenbach, 
“o clímax da filosofia especulativa”, e saltar com ligeireza por cima dos 
séculos xix e xx (um hábito que ainda prevalece entre os filósofos analíticos 
− que vêem o intervalo entre Kant e Frege como um lamentável período de 
confusão). (Rorty, pp. 290-1, grifos meus) 

 
Podemos talvez não aceitar inteiramente a afirmação de Rorty de que 

Reichenbach identifica a filosofia com “uma tentativa para compreender a 
natureza da ciência natural”. Mas tanto Reichenbach quanto Carnap identificam a 
verdadeira filosofia com a filosofia científica. É por certo com base nessa 
identificação que, segundo Reichenbach, os “historiadores competentes” da 
filosofia podem exercer “sua capacidade crítica”, apontar os erros da filosofia 
tradicional e mostrar que existe “uma verdade filosófica” (Cf. Reichenbach 1951, 
p. 325). E que, segundo Carnap, o historiador da filosofia deveria imitar o exemplo 
do historiador da ciência que, além de descrever as teorias científicas, preocupa-se 
em apresentar um “julgamento crítico delas do ponto de vista de nosso atual 
conhecimento científico”. Isso permitiria falar-se, também no caso da filosofia, de 
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uma “visão cumulativa” e de “progresso do conhecimento” (Cf. Schilpp 1963, p. 
41). Há alguma dúvida de que Carnap pensa aí, ainda, na idéia de filosofia 
científica, velha e originária proposta do positivismo lógico? 
 
2. O Positivismo Lógico e a Filosofia Científica 
 

Já no Aufbau, Carnap escreve: 
 
Esta nova atitude não somente modifica o estilo de pensar, como  também a 
problemática. O filósofo individual já não se propõe construir ousadamente 
todo um edifício filosófico. Na verdade, cada um trabalha investigando 
apenas una parte da ciência total unificada. Esta atitude é natural aos físicos 
e aos historiadores. Contudo, diante da filosofia se apresenta o triste 
espetáculo (que deve ser deprimente para as pessoas de consciência 
científica) de haver construído, um após o outro e um junto ao outro, uma 
grande variedade de sistemas filosóficos incompatíveis entre si. Cremos 
que, se no trabalho filosófico, do mesmo modo que nas ciências 
particulares, atribuímos a cada indivíduo somente uma tarefa parcial, 
poderemos olhar o futuro com mais confiança. Em uma construção lenta e 
cuidadosa se obterá um conhecimento após o outro. Cada investigador 
contribuirá com um trabalho pelo qual poderá responsabilizar-se e que 
poderá justificar perante a totalidade de seus colegas. Dessa maneira se 
acrescentará cuidadosamente uma pedra sobre outra, e assim se erigirá um 
edifício sobre o qual cada geração futura poderá continuar com o trabalho.  
(Carnap 1967, pp. xvi-xvii)  
 
E Schlick diz o seguinte em 1931: 
 
Dois mil anos de experiência parecem mostrar que já não se podem levar a 
sério os esforços para pôr um fim ao caos dos sistemas e modificar o destino 
da filosofia (...). Refiro-me a esta anarquia das opiniões filosóficas que 
tantas vezes tem sido descrita, a fim de não deixar dúvida de que estou 
plenamente consciente do alcance e da grave importância da convicção que 
quero expor agora. Porque estou convencido de que nos encontramos em 
um ponto de inflexão definitivo da filosofia, e que estamos objetivamente 
justificados para considerar como concluído o estéril conflito entre os 
sistemas. Em minha opinião no momento presente já estamos de posse dos 
meios que tornam desnecessário em principio um conflito desta natureza. O 
que se necessita agora é aplicá-los com energia. (...) (Ayer 1959, pp 59-60) 

 
Tal posição com respeito à filosofia científica eu poderia mostrar que está 

presente também no chamado manifesto do positivismo lógico, publicado em 29, 
em textos de Reichenbach de 1931 e 1951, além do curioso texto da convocação 
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para a fundação de uma "Sociedade para a Filosofia Positivista”, publicado em 
1912, e assinado, entre outros, por Mach,  Einstein e Freud (Ver Holton 2001, pp. 
29-30). Mas não há espaço aqui para isso. Passo então imediatamente a um artigo 
de 1948, em que Reichenbach relaciona diretamente a filosofia científica e a 
história da filosofia: 

 
Todo aquele que, com maior ou menor entusiasmo, ensinou história da 
filosofia, está familiarizado com o sentimento de insatisfação que se sente 
ao retornar ao lar depois das aulas. Este relato de muito talento e gênio e de 
poucos resultados compartilhados – este relato de tentativas renovadas, mas 
nunca de resultados contínuos–, para que serve? Por que deveríamos ensiná-
lo, se não existe nenhum resultado e tampouco nenhuma verdade 
reconhecida? (...)  
O filósofo do século XX deveria tomar suficiente distância intelectual das 
construções de seus predecessores para que fosse capaz de elaborar uma 
crítica objetiva, e deveria ter a coragem de dizer o que há de errado com a 
filosofia – já que é evidente que a filosofia foi incapaz de desenvolver uma 
doutrina consensual que pudesse ser ensinada aos estudantes com o 
consentimento geral de todos aqueles que ensinam filosofia. 
Aqueles entre nós que ensinaram alguma disciplina científica sabem o que 
significa ensinar sobre uma base comum. As ciências têm desenvolvido um 
corpo geral de conhecimento, que alcançou reconhecimento universal, e 
quem ensina uma ciência o faz com a confiança de introduzir seus alunos 
em um reino de verdades bem estabelecidas. Por que o filósofo deveria 
renunciar ao ensino da verdade estabelecida? Por que deveria qualificar 
todos seus ensinamentos com a cláusula ‘de acordo com o filósofo X’ e 
restringir sua objetividade à afirmação de que se tratava do ponto de vista do 
filósofo X? Aliás, nem sequer esta afirmação pode ser feita sem um 
consentimento universal, já que a interpretação dos sistemas filosóficos não 
é senão uma outra área de desentendimento. Imaginemos um cientista que 
ensine eletrônica descrevendo concepções de diferentes físicos, sem nunca 
dizer aos seus alunos quais são as leis que regem os elétrons. Esta idéia 
parece ridícula. Ainda que o físico mencione a história do seu campo de 
estudo, as concepções de cada físico se apresentam como contribuições a 
um resultado comum estabelecido com uma validade suprapessoal e aceita 
universalmente. Por que deve o filósofo renunciar a uma filosofia aceita de 
modo geral? (Reichenbach 1948, pp 135-136). 

             

3. Conclusão 
 

Como esboço de conclusão, poderíamos dizer que Carnap (como 
Reichenbach) propõe explicitamente uma ‘velha historiografia’ da filosofia, 
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baseada no prestígio de que goza junto a ele a ‘velha historiografia’ da ciência. 
Uma historiografia da ciência que tem como ponto culminante a perspectiva 
científica contemporânea, apta para reconstruir racionalmente como cumulativo o 
processo de desenvolvimento histórico da ciência. E o mesmo deveria valer então 
para a história da filosofia...  

Quando resolve relutantemente usar o termo “filosofia”, o Positivismo 
Lógico o faz com uma qualificação, a de filosofia científica, com a qual depois se 
apropria na verdade do termo: a filosofia, expurgada da metafísica e desassociada 
da psicologia (entendida como ciência empírica), da ética e da estética (digamos, 
normativas), reduz-se à lógica aplicada ou lógica da ciência (Ver, p. ex., Carnap 
1935). E é a única filosofia que tem pleno sentido. Ou – tão provocativamente 
quanto nos permitem os textos de Carnap (e Reichenbach e Schlick) citados acima 
– a verdadeira filosofia. Ou ainda, para citar mais um positivista lógico, “a 
filosofia para acabar com todas as filosofias” (Feigl 1980, p. 38)... 

Eis aí um quadro clara e distintamente ‘clássico’ de racionalidade, definido 
pela concepção estritamente ‘absolutista’ de Carnap acerca da  história da filosofia 
(em pleno ano da graça de 1963) e a antiga concepção de filosofia científica com 
ela articulada. É muito difícil encontrar, nesse quadro, algum lugar lógico para um 
conceito pós-positivista emblemático como o de incomensurabilidade interteórica 
de Kuhn, mesmo que entendido de forma vaga ou metafórica. Ou o lugar para uma 
noção, explícita ou não, de racionalidade relativizada.  

Assim, suponho que se isso pode ser encontrado, em outras partes da “obra 
madura” de Carnap, e de modo até característico, como salienta Friedman,  é 
porque há algo muito estranho com a obra de Carnap ou com a leitura 
revisionista... A menos que aqui seja o único lugar neste artigo em que, finalmente, 
caberia falar-se de uma “noção explicitamente relativizada de racionalidade”. E 
isso apenas e exclusivamente  para permitir que se admitam, ao mesmo tempo,  a 
consistência da obra de Carnap e a interpretação revisionista. Ou a noção de 
filosofia científica de Carnap e a idéia de Kuhn, incomensuravelmente oposta, 
ouso dizer, de uma ciência mais filosófica. 
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