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Principais obras de Kuhn: 
 

• Artigos científicos sobre a estrutura eletrônica dos metais (1950/1951) — 
resultantes do seu doutorado em física (1949) sob a orientação por J. H. Van 
Vleck 

• A revolução copernicana (1957) 
• A estrutura das revoluções científicas — 1a. ed. (1962) 
• “A função do dogma na investigação científica” (1963, in A. C. Crombie (ed), 

Scientific Change) 
• Diversos estudos de caso em história da ciência — Anos 50 e 60 
• “The genesis of the Bohr Atom” (com John L. Heilbron) (1969) 
• “Pósfácio” (1969) à 2a. ed. da Estrutura das revoluções científicas 
• “Reflexões sobre os meus críticos” (1969, in Lakatos & Musgrave (eds), A crítica 

e o desenvolvimento do conhecimento) 
• “Segundas reflexões sobre os paradigmas” (1969, in Suppe (ed), A estrutura das 

teorias científicas) 
• A tensão essencial (1977) 
• A teoria do corpo negro e descontinuidade quântica 1894-1912 (1978) 
• O caminho desde a Estrutura: Ensaios filosóficos, 1970-1993, com uma 

entrevista autobiográfica (ed. por J. Conant & J. Haugeland) 
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Principais influências: 
 

• Alexandre Koyré  – Historiador francês da ciência e da filosofia – História da 
ciência de tipo interpretativo, conceitual, filosoficamente informado – Renovador 
da visão sobre a Revolução Astronômica – Do mundo fechado ao universo 
infinito, Estudos galileanos, Ensaios de história do pensamento científico, 
Ensaios de história do pensamento filosófico, etc – Perspectiva intelectualista, 
racionalista. 
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• Michael Polanyi  – Filósofo e químico – Formulador do conceito de 
“conhecimento tácito” – Personal Knowledge (1958), The Tacit Dimension 
(1967). 
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• Norwood Hanson  – Filósofo e historiador da ciência – Patterns of discovery 
(1958), The concept of the positron (1963), Constellations and conjectures 
(póstumo, 1973). 

 
 

           
 

Hanson, além de filósofo, foi também piloto de caça. 
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• James B. Conant  – Educador e químico americano, formulador de políticas 
educacionais – General Education Program – Marcado interesse pela história da 
ciência – Harvard Case Stories in Experimental Science 
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Exemplos da “literatura kuhniana”: 
 
 

A primeira resenha (bastante crítica) sobre o livro A estrutura 
das revoluções científicas: 

• Dudley Shapere — “The structure of scientific revolutions” — 
The Philosophical Review, v. 73, n. 3, pp. 383-394, 1964. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Um autor extremamente favorável a Kuhn: 
• Paul Hoyningen-Huene — “On Thomas Kuhn’s philosophical 
significance” — Configurations, v. 6, pp. pp. 1-14, 1998. 
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Um autor extremamente crítico com relação a Kuhn: 

• Steve Fuller — “Being there with Thomas Kuhn: A parable 
for postmodern times” — History and Theory, v. 31, n. 3, pp. 

241-275, 1992. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Um simpósio recente sobre o pensamento de Kuhn: 
• Thomas Nickles (ed) — Thomas Kuhn. (Textos de Nickles, 
Michael Friedman, Gary Gutting, John Worrall, Barry Barnes, 
Nancy Nersessian e outros.) Cambridge University Press, 2002. 
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Uma nova relação, mais estreita, entre filosofia da ciência  e história da ciência : 

 
«Se a história fosse vista como um repositório para algo 
mais do que anedotas ou cronologias, poderia produzir 
uma transformação decisiva na imagem de ciência que 
atualmente nos domina.» 

— Kuhn, A estrutura da revoluções científicas, p. 19 
 
Kuhn faz parte de uma geração de filósofos que operaram uma “virada historiográfica” 
na filosofia da ciência — incluindo, entre outros: 

• Imre Lakatos 
• Larry Laudan 
• Paul Feyerabend 
• Norwood Hanson 
• Elie Zahar 
• Gerald Holton 
• Mary Hesse 

• Nancy Nersessian 
• Dudley Shapere 
• Thomas Nickles 
• Harvey Siegel 
• Paul Thagard 
• Ernan McMullin 
• etc... 
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Os conceitos de paradigma e ciência normal: 
 

Uma relação umbilical 
 
 
 
 

 
Paradigma     Ciência normal 

(Conceito estrutural )   (Conceito dinâmico ) 
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«Paradigma» — Acepção 1 
 

“Micro” ou “local” ou “estreita” 
 

Paradigma  como uma realização científica 
exemplar  que funciona como protótipo ou modelo 
para a pesquisa posterior. 
 

 
 
 Exemplos: 

• O axioma dos movimentos circulares (axioma platônico) na astronomia, desde a 
Antiguidade até o Renascimento; 

• O Principia de Newton (1687); 
• O Traité élémentaire de chimie de Lavoisier (1789); 
• A tese de evolução por variação + adaptação + seleção natural. 
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«Paradigma» — Acepção 2 
 

“Macro”, “global” ou “ampla”, mais analítica 
 

Paradigma  como uma rede ou “constelação”  
(termo kuhniano) de compromissos compartilhados 
pela comunidade científica. 
 

 
— Kuhn, Estrutura, Cap. 3, pág. 66, e Posfácio, pág. 220. 
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Tentativa de determinar melhor a natureza dessa “constelação”: 
 

O conceito de Matriz disciplinar 
(“Posfácio” à Estrutura das revoluções científicas, seção 2) 

 
 
Componentes de uma matriz disciplinar: 
 
(1) Generalizações simbólicas  (equações, formalismo) 
(2) Pressupostos metafísicos  – Também modelos, analogias e 
metáforas consideradas permitidas 
(3) Valores compartilhados 
(4) Exemplares compartilhados  (Estrutura, Posfácio, Seção 2, 
último parágrafo e Seção 3) 
 

 
 
⇒ Portanto, a Acepção 1 de “paradigma” está incluída  na Acepção 
2, quando esta é reinterpretada em termos de matriz disciplinar. 
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A atividade da ciência normal 

Taxonomia dos problemas científicos normais 
(segundo Kuhn - A estrutura das revoluções científicas, Cap. 2) 
 

 Classe I — Determinação 
de fatos significativos 

Classe II — Harmonização ou 
adequação entre teoria e fatos  

Classe III — Articulação teórica  

Tipo I — 
Problemas 
experimentais  

Determinação de fatos 
intrinsecamente significativos 
(i.e. reveladores da natureza 
das coisas) — aumentam a 
precisão e o escopo do 
paradigma. 
Exemplos:  posições e 
magnitudes estelares; 
intensidades espectrais; 
condutividades elétricas; 
pontos de ebulição das 
soluções; fórmulas estruturais. 
(p. 46) 

Determinação de fatos 
significativos para a demonstrar 
a adequação empírica do 
paradigma (corresponde ao 
“teste” clássico). Exemplos:  a 
relatividade geral e o periélio de 
Mercúrio; a teoria copernicana e 
as medidas de paralaxe estelar; 
a segunda lei de Newton e 
máquina de Atwood. (pp. 46-48) 

Trabalho empírico relacionado com a 
articulação da teoria: (a) 
determinação de constantes 
fundamentais (p.ex.  constante 
gravitacional G) (pp. 48-49); (b) 
determinação de leis empíricas 
quantitativas (p. ex.  leis de Boyle, 
Coulomb, Joule) (pp. 49-50); (c) 
experimentos visando escolher dentre 
modos alternativos de aplicar o 
paradigma a um novo domínio (p. ex.  
a teoria do calórico e os processos de 
ganho ou perda de calórico) (p. 50). 

Tipo II — 
Problemas 
teóricos 

Derivação de predições 
factuais dotadas de valor 
intrínseco (i.e. utilidade). 
Exemplos:  efemérides 
astronômicas; cálculos para 
a fabricação de lentes; 
modos de propagação de 
ondas de rádio (p. 51) 

Deduções teóricas destinadas a 
aumentar a aplicabilidade do 
paradigma: (a) extensão a novos 
domínios (p. ex.  derivação das 
leis de Kepler, da lei do pêndulo e 
das marés a partir do Principia) 
(pp. 51-52, 53-54); (b) obtenção 
de maior grau de precisão (p. ex.  
levar em conta forças de atrito e 
resistência do ar em mecânica; 
perturbações planetárias em 
astronomia) (pp. 52-53). 

Problemas teóricos propriamente 
conceituais: reformulação, 
esclarecimento conceitual, 
obtenção de maior coerência. 
Exemplo:  mecânica lagrangiana e 
hamiltoniana. (p. 54-55) 
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Ciência normal como solução de enigmas 
 

Puzzles  (enigmas ou quebra-cabeças) 
• Os enigmas são sugeridos pelo próprio paradigma  (função de 

autodeterminação do domínio). 
• Os enigmas são problemas cuja solução é tida como possível  no contexto do 

paradigma. 
• A solução de enigmas da ciência normal não tem caráter de teste crítico  — 

Pois o paradigma em geral não está em teste.  
• O paradigma não busca a inovação , nem a descoberta de novidades, mas sim 

a estabilidade. 
 

O eventual fracasso na solução de enigmas não desacredita o paradigma, mas sim o 
cientista que o utiliza. 

 
 

“O carpinteiro que 
reclama das suas 
ferramentas é um mau 
carpinteiro”. (Estrutura, 
cap. 7, p. 111) 
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Kuhn, portanto, insere-se, além da “virada historiográfica”, também dentro de uma 
“virada” em direção à solução de problemas —  que possui, entre seus principais 
representantes, autores como: 
 
 
 

• Imre Lakatos 
• George Pólya 
• Allen Newell 
• Herbert Simon 
• Larry Laudan 
• Thomas Nickles 
• Jagdish Hattiangadi 
• Paul Thagard 
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O caráter implícito dos paradigmas ( Estrutura , Capítulo 4) 
 

• Os paradigmas são capazes de guiar a solução de enigmas mesmo sem se 
dispor de um corpus de regras (e talvez escrever tais regras de forma explícita 
nem seja possível!) 

• Função essencial desempenhada pelos exemplares , que funcionam como uma 
verdadeira metodologia implícita  para a pesquisa científica normal. 

• Parte significativa do paradigma é transmitida pelo exemplo , de uma geração 
para outra, no processo de treinamento dos jovens cientistas. 

• Inspirado na noção de “conhecimento tácito” de Polanyi. 
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• Segundo Kuhn (Estrutura, pp. 71-75), as regras são dispensáveis porque, em 
primeiro lugar, existe uma grande dificuldade prática para se mapear as regras 
específicas que guiam uma tradição de ciência normal; 

• em segundo lugar, porque no aprendizado científico, as leis teorias e conceitos e 
modelos não são aprendidos isoladamente e contemplativamente, mas sempre 
vinculados às aplicações específicas (uso); 

• terceiro, porque as regras explícitas e as racionalizações somente se tornam 
úteis a partir do momento em que os paradigmas (comportando as soluções 
anteriores) se mostram inseguros 

• finalmente, porque as regras explícitas, quando existem, possuem caráter 
bastante genérico e são comuns a um grupo científico bastante amplo — não 
descem a detalhes específicos das subdisciplinas e subespecialidades. 

 
• (Exemplos: as Regras do raciocínio em Filosofia de Newton; as Regras para a 

direção do Espírito de Descartes.) 
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• A concepção de Kuhn sobre a dispensabilidade das regras explícitas revela 
influência também da concepção de “jogos de linguagem” e da noção de 
“semelhança de família” do segundo Wittgenstein. 

 
 

Como se adquire um conceito? 
 

 

De acordo com Wittgenstein, não é por leitura de 
definições e regras de gramática. 
 

 

Um exemplo simples: o conceito de “cadeira ” — será que nós aprendemos o que é 
uma cadeira lendo uma definição (ou até tentando formular uma), ou  tentando integrar 
gradualmente, através de um conceito, múltiplas instâncias do objeto “cadeira”? 
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Existem razões para o conservadorismo do paradigma? 
 
 

• Maximizar a eficácia da solução de problemas na ciência normal. 
• Concentrar esforços em uma direção promissora; não dispersar esforços em 

frentes que podem não ser frutíferas. 
• A rigidez do paradigma o torna particularmente sensível a desvios da norma, faz 

dele um bom detector de anomalias, permitindo a identificação rápida de 
anomalias. 

• Pode-se imaginar que, no caso de uma ciência em permanente mutação — 
como a de tipo popperiano — as anomalias poderiam até passar despercebidas 
em alguns casos. 

• O conhecimento obtido através da ciência normal possui um caráter altamente 
cumulativo . 
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Anomalias e crises 
 

«A descoberta de um novo tipo de fenômeno é um 
acontecimento complexo, que envolve o reconhecimento 
tanto da existência de algo, como da sua natureza.» 
(Estrutura, p. 81) 

 

O exemplo da descoberta do oxigênio : 
 
 

John Mayow (séc. XVII)1 
   Carl Scheele (década de 1770, publ. 1777)2 
      Joseph Priestley (1774-1776)3 
         Antoine Lavoisier(1775-1777)4 
 

⇒ Trata-se de um período de transição entre as antigas concepções de flogisto  e de 
“espíritos” nos diferentes “ares ” para a teoria da combustão  e a química moderna . 

                                                      
1 Mayow, Tractatus quinque medico-physici. Cf. p. ex. os trabalhos de Paulo Alves Porto (IQ-USP) 
2 Scheele, Um tratado químico sobre o ar e o fogo 
3 Priestley, Experimentos e observações sobre os diferentes tipos de ar (6v. publ. 1774, 1775, 1777, 1779, 1781, 1786, os 3 últimos c/ títulos diferentes) 
4 Lavoisier, Memória sobre a combustão em geral (publ. 1777) 
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Note-se que até mesmo Lavoisier, o fundador da química 
moderna, tendo rejeitado a teoria do flogisto , ainda pensava 
em termos de um “princípio de acidez” e também do 
calórico , teorias que persistiram, respectivamente, até 1810 
e até por volta de 1860! 
 

Pergunta: Quando acontece a descoberta de uma nova 
substância? 

• Quando a substância é produzida pela primeira vez, 
mesmo que o descobridor não saiba disso? 

• Quando ela é isolada e reconhecida pela primeira vez? 
• Quando a substância é batizada e recebe um nome 

próprio e novo? 
• Quando a descoberta é publicada? 
• Quando se desenvolve um processo estável para a sua 

produção? 
• Quando esse novo elemento é incorporado em uma 

teoria capaz de explicar a sua existência? 
 

A dificuldade para se datar de maneira unívoca as descobertas científicas é colocada 
por Kuhn como um reflexo da existência de épocas de crise e de transição 
interparadigmática (Estrutura, Caps. 5 e 6). 
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Crises paradigmáticas e ciência extraordinária 
 
Um estado de crise paradigmática, segundo Kuhn, é resultado de um consenso 
emergente da comunidade científica, em função de fatores como: 
 
 

• Acúmulo de anomalias; 
• Importância reconhecida das anomalias; 
• Resistência das anomalias a sucessivas tentativas de solução. 

 
 
Críticos como Lakatos e Laudan alertam para a ausência de um indicador objetivo 
de crise  (não necessariamente quantitativo, mas pelo menos objetivo). 
 
 
⇒ A principal característica de um período de crise paradigmática é que a 
comunidade científica passa a questionar os fundamentos  do paradigma e começa 
a considerar alternativas . 
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Note que em pelo menos três momentos da imagem de 
ciência de Kuhn, a decisão é atribuída a uma instância que 
é o consenso da comunidade científica : 
 

• Na adoção de um paradigma compartilhado 
• Na percepção de uma crise 
• Na resolução de uma crise (com as “mudanças de Gestalt”, 

a arregimentação de correligionários e as polêmicas 
“experiências de conversão”) 
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A resposta à crise 
 
Segundo Kuhn, as crises chegam a um termo por uma das seguintes vias: 
 
a) O paradigma prévio demonstra ser capaz de dar conta das anomalias que 

dispararam a crise. 
b) A comunidade científica conclui que não há solução à vista para as anomalias, nem 

mesmo proveniente de abordagens radicalmente novas. Os problemas causadores 
da crise são então "congelados" e reservados para pesquisa futura, quando for 
possível retomar o ataque a elas. 

c) Reconhece-se, por um lado, a importância das anomalias críticas e, por outro, a 
necessidade de uma revisão teórica radical para dar conta delas. Emerge um novo 
candidato a paradigma, e acontece a subseqüente batalha pela aceitação deste 
por parte da comunidade científica. Esta é a modalidade que Kuhn denomina 
"revolução científica". 
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O problema da incomensurabilidade 
 

 
Kuhn é levado à idéia de incomensurabilidade entre paradigmas devido às críticas que 
foram dirigidas à tese de uma linguagem de observação neutra ou objetiva que 
pudesse funcionar como uma instância de arbitragem das controvérsias científicas. 
 
O termo é inspirado na matemática, onde a existência de grandezas incomensuráveis 
e de números irracionais foi reconhecida já na Antiguidade, gerando uma crise nos 
fundamentos da matemática que levou muitos séculos para ser resolvida. 
 

In + co + mensurabilidade 
= 

Inexistência de uma medida comum 
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Partindo da tese da incomensurabilidade, Kuhn chega a dizer que os cientistas que 
defendem paradigmas diferentes vivem em mundos diferentes . 
 

«Ao examinar os registros da pesquisa passada do ponto de vista da 
historiografia contemporânea, o historiador da ciência pode ser tentado a dizer 
que, quando mudam os paradigmas, o próprio mundo muda com eles. Levados 
por um novo paradigma, os cientistas adotam novos instrumentos e olham para 
novos lugares. Mais importante ainda, durante as revoluções os cientistas 
vêem coisas novas e diferentes quando olham, com instrumentos familiares, 
para lugares para os quais já haviam olhado antes. É como se a comunidade 
profissional tivesse sido subitamente transportada para outro planeta, onde os 
objetos familiares são vistos sob uma luz diferente, juntando-se a eles também 
objetos não familiares. É claro que nada desse tipo ocorre de fato: não existe 
uma translação geográfica; fora do laboratório, os assuntos cotidianos 
usualmente continuam como antes. Não obstante, as mudanças 
paradigmáticas fazem com que os cientistas vejam diferentemente o mundo em 
cuja investigação estão engajados. Na medida em que o seu único acesso a 
esse mundo é através do que eles vêem e fazem, podemos querer dizer que, 
depois de uma revolução, os cientistas estão respondendo a um mundo 
diferente.» (Kuhn, The structure of scientific revolutions, p. 111, tradução minha 
do original em inglês) 
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Então teríamos o surgimento de uma terceira 
acepção  do termo “paradigma”: paradigma como 
visão de mundo , ou paradigma como um “mundo 
sociocognitivo ” (na expressão do filósofo Terry 
Shinn). 
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Formas de incomensurabilidade: 
 

• Incomensurabilidade no plano dos conceitos (p. ex. “massa” na física clássica e 
“massa” na física relativista; “estado de um sistema” na física clássica e “estado 
de um sistema” na física quântica; “espécie” na história natural clássica e 
“espécie” na biologia evolutiva) 

• Incomensurabilidade dos valores 
• Incomensurabilidade das categorias de linguagem 
• Incomensurabilidade em relação à agenda de problemas 
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A crítica de Kuhn à metodologia: 
 
Segundo Kuhn, a metodologia científica é ineficaz para resolver as controvérsias inter-
paradigmáticas e chegar a uma resolução racional: 
 
(A) Diferentes cientistas ou grupos de cientistas, que defendam paradigmas 
adversários, em geral estarão em desacordo quanto à agenda de problemas e quanto 
às prioridades relativas dos problemas. 
 

«Os proponentes de paradigmas adversários freqüentemente discordarão 
acerca da lista de problemas que qualquer candidato a paradigma deve 
resolver.» (The structure of scientific revolutions, p. 148)5 
 
«...debates paradigmáticos sempre envolvem a questão: quais problemas é 
mais significativo solucionar?... esta questão de valores só pode ser respondida 
em termos de critérios que jazem fora da ciência normal...» (Structure, p. 110) 

 

                                                      
5 Esta passagem e as próximas de The Structure of Scientific Revolutions foram traduzidas por mim a partir do original 
em inglês. As passagens de A tensão essencial são extraídas da edição portuguesa. 
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(B) No debate interparadigmático também desaparece, segundo Kuhn, o consenso 
quanto aos padrões ou critérios que determinam o que constitui uma solução aceitável 
para um problema. 
 

«...quando mudam os paradigmas, usualmente há mudanças significativas nos 
critérios que determinam tanto a legitimidade dos problemas quanto a das 
soluções.» (Structure, p. 109) 
 
«Assim como os problemas mudam, também freqüentemente muda o padrão 
que distingue uma verdadeira solução científica de uma mera especulação 
metafísica, jogo de palavras ou manipulação matemática.» (Structure, p. 10) 
 
Enfim, Kuhn fala na "mudança resultante nos padrões e no campo de 
problemas" e em "mudanças nos padrões que governam os problemas, 
conceitos e explicações permissíveis" quando há substituição paradigmática 
(Structure, p. 106) 
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Em conseqüência, a decisão em favor de um paradigma e em detrimento de outro não 
seria, segundo Kuhn, uma decisão baseada exclusivamente em parâmetros 
relacionados com a solução de problemas: 
 

«Para os cientistas, esses argumentos [baseados na capacidade solucionadora 
relativa dos competidores] são ordinariamente os mais significativos e 
persuasivos... Mas... eles não são nem individual nem coletivamente 
compulsórios.» (Structure, p. 155) 

 
E Kuhn prossegue: 
 

«Em resumo, se um novo candidato a paradigma devesse ser julgado desde o 
início por indivíduos rigorosos que examinassem apenas a capacidade relativa 
de resolução de problemas, as ciências experimentariam muito poucas 
revoluções (...) Mas os debates paradigmáticos não são realmente acerca de 
capacidades relativas de resolução de problemas, embora por boas razões 
eles sejam usualmente colocados nesses termos. Em vez disso, a questão é 
qual paradigma poderia guiar, no futuro, a pesquisa em problemas, muitos dos 
quais nenhum competidor pode afirmar resolver completamente. Uma decisão 
entre maneiras alternativas de praticar a ciência é necessária e, nas 
circunstâncias, essa decisão deve ser baseada menos nas realizações 
passadas do que na promessa futura. 

(continua) 
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(continuação) 
 
O indivíduo que abraça um novo paradigma num estágio inicial deve fazê-lo 
freqüentemente em desafio à evidência proporcionada pela problem-solving. 
Na verdade, ele deve ter fé em que o novo paradigma será bem-sucedido com 
os muitos e grandes problemas que o confrontam, sabendo somente que o 
velho paradigma falhou em alguns. Uma decisão desse tipo só pode ser 
tomada com base na fé .» (Structure, pp. 157-158, grifo meu) 
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(C) Independente do fato de que os critérios metodológicos possam variar de 
paradigma a paradigma, eles seriam, ademais, segundo Kuhn, intrinsecamente 
ambíguos na sua aplicação. Kuhn insiste nisso em várias passagens. 
 

«Individualmente, os critérios são imprecisos: os indivíduos podem 
legitimamente diferir quanto à respectiva aplicação em casos concretos.» (A 
tensão essencial, p. 386) 
 
«Quando os cientistas têm de escolher entre teorias rivais, dois homens 
comprometidos completamente com a mesma lista de critérios para escolha 
podem, contudo, chegar a conclusões diferentes. Talvez interpretem a 
simplicidade de maneira diferente, ou tenham convicções diferentes sobre o 
âmbito de campos em que o critério de consistência se deva aplicar. Ou talvez 
concordem sobre estas matérias, mas difiram quanto aos pesos relativos a ser 
acordados a estes ou outros critérios, quando vários deles se desenvolvem em 
conjunto.» (A tensão essencial, p. 388) 
 
«...em muitas situações concretas, valores diferentes, ainda que todos 
representem boas razões, ditam conclusões diferentes, escolhas diferentes. 
Nos casos de conflito de valor (uma teoria, por exemplo, é mais simples, mas a 
outra é mais precisa), o peso relativo colocado sobre valores diferentes por 
indivíduos diferentes representa um papel decisivo na escolha individual. E o 
que é mais importante, se bem que os cientistas compartilhem desses valores 
e tenham de continuar a fazê-lo para que a ciência sobreviva, nem todos os 
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aplicam da mesma maneira. A simplicidade, o alcance, a produtividade e até a 
precisão podem ser julgados de modo muito diverso (o que não quer dizer que 
possam ser julgados arbitrariamente) por pessoas diversas. E estas, mais uma 
vez, podem diferir em suas conclusões sem violar nenhuma regra aceita.» 
(“Reflexões sobre os meus críticos”, pp. 323-324) 

 
E ao focalizar a precisão, a simplicidade e a fertilidade, Kuhn escreve ainda que 
 

«...tais razões funcionam como valores e podem portanto ser diferentemente 
aplicadas, individual e coletivamente, por homens que concordam em honrá-
los. Se dois homens discordam, por exemplo, acerca da relativa fertilidade de 
suas teorias, ou então se eles concordam quanto a isso mas discordam acerca 
da importância relativa da fertilidade e (digamos) abrangência no sentido de 
chegar a uma escolha, nenhum deles pode ser convencido de erro. E nenhum 
deles está sendo anti-científico.» (Structure, pp. 199-200) 

 
Kuhn retira daí uma conseqüência forte: a de que todo caso de escolha teórica 
envolve 
 

«uma mistura de fatores objetivos e subjetivos, ou critérios partilhados e 
individuais» (A tensão essencial, p. 389) 

 
— visto que os critérios "objetivos" partilhados são ambíguos e insuficientes para 
fundamentar esta ou aquela preferência. Ele sustenta que 
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«os algoritmos dos indivíduos são em última análise todos diferentes devido às 
considerações subjetivas com as quais cada cientista deve suplementar os 
critérios objetivos antes que possam ser feitas quaisquer avaliações.» (A 
tensão essencial, p. 393) 

 
Em outra passagem lemos que: 
 

«devemos ir além da lista de critérios partilhados para as características dos 
indivíduos que fizeram a escolha". Resumindo, os critérios partilhados "não são 
por si suficientes para determinar as decisões dos cientistas individuais.» (A 
tensão essencial, p. 388) 

 



A filosofia da ciência de Thomas Kuhn: Paradigmas e  Revoluções Científicas 

Filosofia da Ciência — Prof. Valter A. Bezerra — UFABC — PPG em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática 
37 

 
(D) O argumento final de Kuhn contra a metodologia se baseia em sua tese de que os 
critérios metodológicos partilhados, quando tomados coletivamente, podem se revelar 
mutuamente inconsistentes. 
 

«Quando desenvolvidos em conjunto, mostram repetidamente entrar em 
conflito uns com os outros.» (A tensão essencial, p. 386) 

 
Se padrões metodológicos puxam em diferentes direções, o cientista poderia 
perfeitamente tomar a direção que lhe aprouvesse. Mais especificamente, o cientista 
pode, arbitrariamente, atribuir maior ou menor peso a este ou àquele critério. Assim, 
cientistas que partilham dos mesmos critérios poderiam chegar a avaliações 
conflitantes. 
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Exemplo hipotético de transição paradigmática — .1. 
 
 
      PARADIGMA 1 
      Conceitos t1, t2, t3 
      Problemas: P1, P2, P3, P4 
      Pesos: w1, w2, w3, w4 
      Critérios de solução: C1, C2, C3 
      Valores: V1, V2, V3 
(Cientista A) 
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Transição paradigmática — .2. 
 
 
      PARADIGMA 1       PARADIGMA 2 
      Conceitos t1, t2, t3       Conceitos t1*, t2*, t4, t5 
      Problemas: P1, P2, P3, P4     Problemas: P5, P6, P7 
      Pesos: w1, w2, w3, w4      Pesos: w5, w6, w7 
      Critérios de solução: C1, C2, C3    Critérios de solução: C1*, C4, C5 
      Valores: V1, V2, V3      Valores: V1*, V2*, V4 
(Cientista A)                    (Cientista B) 
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Transição paradigmática — .3. 
 
 
      PARADIGMA 1       PARADIGMA 2 
      Conceitos t1, t2, t3       Conceitos t1*, t2*, t4, t5 
      Problemas: P1, P2, P3, P4     Problemas: P5, P6, P7 
      Pesos: w1, w2, w3, w4      Pesos: w5, w6, w7 
      Critérios de solução: C1, C2, C3    Critérios de solução: C1*, C4, C5 
      Valores: V1, V2, V3      Valores: V1*, V2*, V4 
(Cientista A)                        (Cientista B) 
 
 

 
 
 
                (INACESSIBILIDADE) 
 
 
      Suposta 
      linguagem de 
      observação “neutra” 
               (suposta instância de arbitragem) 
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Transição paradigmática — .4. 
 
 
      PARADIGMA 1       PARADIGMA 2 
      Conceitos t1, t2, t3       Conceitos t1*, t2*, t4, t5 
      Problemas: P1, P2, P3, P4     Problemas: P5, P6, P7 
      Pesos: w1, w2, w3, w4      Pesos: w5, w6, w7 
      Critérios de solução: C1, C2, C3    Critérios de solução: C1*, C4, C5 
      Valores: V1, V2, V3      Valores: V1*, V2*, V4 
(Cientista A)                        (Cientista B) 
 
 

     INCOMENSURABILIDADE 
 
 
                (INACESSIBILIDADE) 
 
 
      Suposta 
      linguagem de 
      observação “neutra” 
               (suposta instância de arbitragem) 
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Transição paradigmática — .5. 
 
 
      PARADIGMA 1       PARADIGMA 2 
      Conceitos t1, t2, t3       Conceitos t1*, t2*, t4, t5 
      Problemas: P1, P2, P3, P4     Problemas: P5, P6, P7 
      Pesos: w1, w2, w3, w4      Pesos: w5, w6, w7 
      Critérios de solução: C1, C2, C3    Critérios de solução: C1*, C4, C5 
      Valores: V1, V2, V3      Valores: V1*, V2*, V4 
(Cientista A)                        (Cientista B) 
Fé no potencial de solução de problemas F1           Fé no potencial de solução de problemas F2 
 

     INCOMENSURABILIDADE 
                   ⇒.VITORIOSO 
 
                (INACESSIBILIDADE) 
 
 
      Suposta 
      linguagem de 
      observação “neutra” 
               (suposta instância de arbitragem) 
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O desenvolvimento da ciência pode ser visto, segundo Kuhn, como um processo 
cíclico do seguinte tipo: 
 
Fase pré-
paradigmática 

Convergência 
para o 
primeiro 
paradigma 
(“ciência 
madura”) 

Ciência 
normal 

Crise Ciência 
extraordinária 

Revolução  Ciência 
normal 

        tempo 

 
 
Revolução  
 
(...) 

Ciência 
extraordinária 

Crise Ciência 
normal 

Revolução  Ciência 
extraordinária 

Crise 
 
 
 
 
 

        tempo 
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Em vista das implicações da noção kuhniana de “revolução científica”, pode-se 
colocar as duas perguntas gêmeas: 
 

• Como fica a questão da racionalidade científica? No 
desenlace das revoluções científicas, existe alguma forma de 
racionalidade? 

 
• E quanto ao progresso científico? Pode-se falar em progresso 

em algum sentido objetivo, mesmo sendo as revoluções 
episódios não-cumulativos? 

 
 


