A Revolucão de Thomas Kuhn
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Uma Nova Forma de se Entender a Ciência
Frank M . Hasel
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afVC1" ne llnum:1 ou tra ohm esc rita

no s6cul o vinle sobre a nalu re7..1

da ciê.ncia leve e conti nua lendo UIl1
impa cto Illllis profundo em Ilossa

comprc.clls3o deste {o;lllll do que o 1ivro
'11!e Swucl/lre 01 Sciemijic Hevolulio llS, r escrito por Thom as S. K uhn. O
efeito dos concei tos defend idos po r
Kuhn tcm sido comparado com o impacto dto! M :! fX , que "mudou noss:.\

com pree ns:lo do desen vo lvimento
histórico e possivelmente Uould lo
qu;!lj [ar.!: o mesmo com respeito a
evolução bi ol ógic.:~ . .,2 As idé ifls de
Kuhn têm sido aplicadas em o utras
án~H;, 1:115 como a ciêllcia social, a
filosofi:l, as hu man idades,3 :t m issiologia e II toologia, para mcncionilr
apenas a lgumàs das mais impO/wntes
d isciplinas innuenciadas.
É importante eS13.r familiarizado
com a linha de pensamento de Kuhn
pam ente nder IanlO as contribuições
corno 3S li rnit;lções de suas i(h!ias e
para us:i-Ias discriminadamcnte no
diálogo com pessoas em dif~ rellle~;
campos de estudo.
?<1m entender ti radicalmente inovadora inte 'l)retaçiio de Kuhn, na
qual ere se propõe a muda i a im·
age m da c iênci,t, devemos pri meiro
observar as caracte rísticas da "im··

agem tntdic ional da ciênc ia"

mitida inllrreuc iar as objel ivas reg r:t.~
da ciência . Ap:m;ntemen te, a prcsuJlOsição bilsica do mttooo cicnlilico de
Baco n afinn:lY:I que os dados s.i o f.1I05,
acerca dos qrrais não pode haver ne·
nh uma dlívida . A hipótese emergc dll
o bservaçilo de uma cons tan te nos
dados e fnzi!IIJ o-sc generaJi z.ações il\duliva~. A~. prev isões são deriV:Hbs
p elll s imples dedução d:1 própria
hipótese. Se um:1 lupótese será (!t:.sc:u·
lada ou manti(b , dependcr:í intclIl1mente de que ell. seja ou niío apoi:Hb
por adicionai s dados experüm:nt:lis.
Assim, a ciêllcia é lima tellla tiV:1 (k
descohrir o que é real no IllHmlo.
O progresso na ciênci,l consiste em
migalh:Ls de informações acrescentadas II lista das leis co nhecidas.
Conscqrienlcmcnle, verdades acerca
deste mundo s.'o verdadeins, inde·
pendente do que as pessoas pcn~m .
IS10 signific:t que umll clara distinção
pode ex istir ent re teorias c ien tificas c

t~

compa rá-la com o seu conceito a to
tenJ3livo. En tão indicaremos aI·
g umas das implicações da posiçiio
de KulllJ , e faremos uma tlvl!liação
da perspectiva clistã.

A Ciência Tradicional
Nos últ imos três séculos um
dominafJte conceito de ciênc ia, O
qual re trocede a Fraocis Bacon
(1 56 1· 1626), tem exercido con ·
siderável inflllGncia no pensamento.
De acordo com a crença popula r, II
c iêncÍ3 é urn:j a tividade e mp írica,
b asea da excl u sivamen te em
" falos, " isto é, ela é obj et iva no
mais estrito sentido do termo. Ne·
rulUma subjetividade humalla é pe r·
DIÁI.OGO 2 - 1992

ve rdades s ubjeli vas. Além do maiS ,
conceitos c i ent ((i co.~ são prec isos, e us
termos us.1dos em ci2ncia têm um signi ticado defin ido e fi xo. Rcltlcionndo
com t!Stll vis:"io racional ista da ciência
encont ra-:>c a idéia d ~ que a ciênci:t não
pode rea lmente ro mper com li tra ·
dição, porque eS!;1 preserva O sucesso
de seus pfl'.ckcesso res. Obscrvaçõ<;:s
passada s, le is e toorias s.io vistas co mo
adições penn:!lJentes ao conhecimento
científico. Conseqiiemcmcute, ti c iê n·
cia torna -:>c um p~ rmanente actílJ1IJ!O
de conhec imcnto objeli vo ace n;a da
nahl rCz.a, comO e la " realmente.! ."

o Conceito Alternativo
Formulado por Kuhn
Kuhn reje ito u a cl ássica com ·
preensão dil ciência , a ' lua r fora a~ ·
soc iada com O mélOdo científi<..:o de
Bacon. O CSpl.ÇO não nos permit e uma
eXlIllsti va descriçao das idt!ias dc
Kuhn , rnas os seguintes elementus
desempe nham um p."lpel ilnporlan1c.
Kuhn vê u m3 diferença entre dois
lipos fund:lmcntais de s ituaçÕeS:
"ciê nc ia norma l" e " revo luçâo
4
científica . .. Depois que um gntpO
de cif:/l tisl.'l& consegue estabelecer as
normas pa ra toda a pesqui~;a poso
terior e m de te rminado ca mpo, esta
rea lização inaugura um período de
"ciência normtll , ~ a qual é dest; ·
1 1ad~ :. ··solução de problemas." À
med ida em que os cientistas con·
tinuam a Hlsolver os problemas que
cnconlfam , eles avançam em t'onHa
que superficialmente se asxrnelha
ao i d~ 1 indut iVO de Bacon. Este
estado cle "c iencia florllla l ~ tende:<
impedir qua Jqucl m udança fUI!"
dameutal em de te rtllinado campo de
pesqUlS.'1 .
Então, de acordo com Kuhn, como ocorrc ;l mudança? De qua ndo
em (juando, :Ulomalias em algum
ramo do conhec imento fogem ,10
controle e, aparentemente, não existe forma de se aj ustar la! situação.
11

Islo cria UllJa c rise cll mcterizada por
uma atmosfera de ur,llGncia para resol·
ver 'llis anolllalias e, eventualmente,
leva ao próx im~ eSl:igio: o da revo-lução científica.
A revolução ocorre qUlUldo o antigo
paradigma se to m a incapaz de resol ver
anomalias, eoqllantoo novo paradigm:.
o ferece d iferentes fa n nas de se analisar as coisas. A tlllldatH;a de um
paradigma p :lflt outro "não pode ser
feita passo a P.1S,o;O, forçada por lógica
e ex perimentos ueutros. ,,6 Segundo
Kuhn , parnd igmas sào descontinuados
não por deli beração mas por " um
evento relatifrne nte repe nti no c não
estruturado." Isto significa que um
novo pa radigma preva lece a pe nas
quando a antigll geração se "converte," a ele, ou mo rre u e foi substituíúa
por uma nova geração. É importa nl c
notar que, para Kuhn , neste processo
"8 qucstãw não tem <Iue ver com prova
ou e rro." COIISe(llicntemen te, muitos
t&m concl uído que lima mudança de
parad igm.1 é um processo altamente
subjetivo. E para ent ende r meUlOr o
que está envolvido no argumento de
Kuhn , necessit:.u nos dar uma rápida
o[h:tda em seu conceito de p<tradignul
cm alguns :ISpcctos relac ionados .

Paradigmas
La me ntave lmen te, u rna clara e
uniforme compreensão do conceito
bás ico de pa radig ma ma ntido por
Kuhn toma-se di fíc il fflce à variedade
dCl liSOS que ele f:t7. desle termo. Um
crítico benevolente conlOIl nada menos
que 21 dife rentes usos do le rmo
paradigma na prirneint edição da obra
9
de Kulm . Posteriormente Kulm tenlou
esclarClcer sua intenção e fa z.er a
distinção e ntre dois liSOS di ferentes de
IJaradigma. Um é o uso sociológico, o
qual se "ergue pela iJJ teirl\ constelação
de crenças, va lores, técnicas, e tudo o
mais partilhado pelos membros de ullla
determinada coJllunidade"; o outro é o
paradigma como rea lização, onde e le
denol.:!. "concreta solução de p roblemas," que prov& mo<ielos para pcs
quisa poste rior. \O Es ta d istinção,
contudo, deixa Kuhn com um problema . Ogue vem primeiro, o paradigma ou a comunidade? Kuh n admite que
" um parildigrna é o que os me mbros
de uma comunidade científica partilham, e, por outro lado, uma com unidade cie ntífica cOllsiste de pessoas
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que parti UmUl um pMad it: rn:L" Ele
conlinu:t ad mitindo que "nem toda
situnç;'io circula r é viciosa ... mas esta
é urna fonte de dificuldades rea is. " II
Outro ponto que deve ser obse rvado
é que, p:.ra Kuhn , as ohservnçõcs são
pamdigmas depende ntes. Não há linguagem de observação ncut rn. Não
npcnas observaçôcs, mas também o s
critérios 5.1:0 p.1.rad igmas dependentes.
Não há normas ex teriores nas quais
b..'lse:lr uma escolha c lll re paradigmas,
pois as pró prias 110rlllas são produtos
dos parad igmas. Isto s i ~ nifi ca que
seria necess:írio um "superp.'lf:\diglOlI"
pam dec idir ent re d ife rentes paradigIll:\S, Illas isto não faz )'I.1rte do conceito
de Kuh.u. Não há nonna ex terna para
definir lima qu cs tiio, porque na
revoluc,1:o, as próprias normas estão
s uj eit as II mud anç,a . Consequ ente·
mente, Kuhn crc que os paradigmas
não podem ser comparados entre si ,
porque nada ex tcrio r ao pa radig m.:l
pode servir como base comum p:tra ta l
avaliação. Os parad ig mas, na ter·
minologia de KuJlJl , &:10 imensuráveis:
assim, a ci&ucill não é cumulati va.
Novas teorias não são adições, mas
suhslitutos para :IS vellr.'ls teorias. Sua
compreensão de progresso é derivada
ex pli c itamente d e u ma evolução
etiológica que é fOnllUI;i( [a e m termos
neo-Darwin istas. 11 Este é um elemenlo fre quente menle ol vidiulo no a rgumento de Ku hn. De po is úestas
consideraçõcs, necessitamos agora ob!:ervar algumas (bs impl icações das
idéias de Kuhn e te ntar :Iva [i;í-Ias de
UIHa pespecti va cristiL

Avaliação
Qu::m do observamos as Prolx>stas de
Kullll, não podemos dei Xli I' de ai ribuirlhe crédito por suas inovadoras idéis na
árc;1 da filosofi a d,1 ciGncia. Ele conc ltrsivamenlc demonslrou que mes mo
a c iência natural é uma bU$C.1 hu mana,
a !"Jua l não é mais rigidamente ohjeliva
c lógica do que os próprios humanos
cmJ~nhados ne la . 1J
Porque valores são um impoftanle
co mponen te do parad igma, a s ubj e ti vidade humana está firmem ente enraizada no centro da c iência. l't De
aco rdo com Stephell Tou lmill, Kulm
" historial!" a ciêncill natural c [x>rtanto
"completou a hisloriZ:lção {lo pe nsamento humano que se hav ia iJl iciado
no século dezoito. - tS
DIÃLOGO 2 - 1992

Telldo fe ito isto, Kuhn alcançou uma
realização maio r, de miti 7.a ndo muito
da n ~l lir reza absoluti sta da c iência, que
havi:t dom inado o n\lludo erudito por
muito tem po e a inda encan ta muito do
pe nsa me nto pseudo-científico. A
c iência, mesmo a ciêllcia natur:lI, está
sendo prog ress ivamente ente ndida
como ati vidade humana. O contraste
entre ;1 ass im-chamada verdade objeti v:l e fl meta física, e 1\ dicoto mia
ent re c iênc ia e a ideologia , túm sido
seria mente questio nados. Alé m disto,
a noção de Kuhn de que as teo ri as
c ie ntíficas não pode m ser subvertidas
so m e nt e po r ex p e rim e n to s e
o bse rvaçíio, merece séria aterrçiio.
Est,ts idé ias podem aj udar os cristãos
no diá logo com outras pessoas que
desafi:tm a alegada natu reza "não
c ienlrficrt" da fé c ristã. Pode m :ti udar
:1 de l1lonslrar que o cri sti all isrno é, no
mínimo, um:! a lte rnativa tão sé ri a
corno a vis.1:o científica orr nal ura[ista
do mundo,
COll tudo, estas contribuiçôcs n50
deve rn cegar-nos qua nto às sérí:ts
li rnit:lçõcs do pensamento de Kuh n ,
especia lme nte quando Il.na li s::ldns da
pcrspeclivll c ristã . Iniciemos corll seu
cruc ial conceito de parad ig rua , Dcsconside nl n{!o outras diFiculdades, nós
ohscrvuernos apenas o segui rue: na
p rópria de l1nição inieal de Kulm , os
panldigrna s 5.1.0 uni ve r5.'l [mente reconhec i,los co rno rea lizações científicas
que por algulI! tempo provêm modelos
de prohlemas e oo[uções;anl a com·
un idade de pnl licantcs.' Em üulras
pa lavról s, um pa radig ma. por dclinição. te m :t !~nas caráter provisório, e
du ra por um [i mitado pcríodo de
temm. Como descrito po r Kuhn , não
exi ste parad igma permanente, lrans·
histórico ou transcuhu ra l.
O p roblema com o método de Ku[rrl ,
v isto ([e uma perspect iva cristã, que
to m:r seri amente o testemunho d ilS
Escrillrras como a Palavra (Il! Deus, é
que ta l mé todo permanece essencialme nte intra-histó rico, raltando-Ihe :I
mol(lu ra sup ra-hi stórica da revelação
div ina. As Esc rituras não &:io historica rnerr te cond icionadas po r relac iomelltos puramente imane ntes de
C:tUSll c e fe ilo , mas sim divinamente
c o ndi c io n a d as e h is torica me n te
cOll stitu(d as, e portanto u nivc rsa lme nte obri gató ri a~ e válidas para tado s os tem pos. I Assim , para os
c ristãos q ue aceita m a Bn)lia como sua

1l0mllt de fé e prática , a revelação, não
os v,d ores da cOlllunidade , como p:!ra
Kllhn , é clue provê o c rité rio p:Ull se
ava liA r ,1S c re nças. São as Escritunt:> e
niio a expe riê ncia, que serve m ('o mo
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no nna para a vCfdade.
Unul out ra séria limitado no Jl'!Il SIUllcnto de K 111111 , rcsull:t de s ua básica
pre missa cvolucio n:hia, II qua l niio
permile uso Ilonuati vo da his tó ria.
Um:! VC7, que a Kve rdade" deve ser
clclC:rmimlcm pela cons istenc ia inte n lll
de um paru di gllla, rel a tiv is mo e p is·

te mológico par~e qua sc incviúvcl. A
(Iuestào da veldadc é um proble ma real
1)11 llbordagc lIl de Ku hn . P"<lrol ele não
hlÍ nenhum pa rad igma inde pe nde nte
ette rno, o qua l poSSj. dele rmiJlar se UIll
dudo parJdi glll3 é vc nJu(lc iro ou falso.
Ele, porla nlo, neg:! q ue possamos nos
a prox ima r da verdade IlOr meio de
novos c modi ficado res paradigmas. 19
Kuhn rej eila o que d e c ha ma de
ve rdlltJc "ohj eti\'a n o u "absoluta " em
favof de UIll3 visão prag11l:hica 011 lnsIrumenta l da vC'.rdade. 1:1..11'3 ele nâo há
nenhuma non Ha ma io r do ' Iue o ~as'
senlimCflto de ulHa comunidade re·
leva nte. "20 Conseqtl cntelllente. II
ve rcl1<k n:io mais corresponde à re
vcl.9.ção di vina nas Esc rit uras, ma.__ ao
.jUC os hUIl1:mos ace ita m ; em o ul r»s
pa lavras, ela é de linida socio logica
me nle. Os ("(Is tãos, para (Iuem a Blblia
é fund3 llle nlal , arg umc nlsrialll que
~ 1 1J ;;l o ,ica l11c nl e 11 contlll1jdade é eha·
m:lda e g ui nda I)()( De us ... e m lugar de
e.<;co lhe r t~ desenvolvei um paradig·
m.1 ... Os c rist:/os rCCOl\hi'Cl~1l1 a ex is
Ii!ncill de 11111 De us tla nsccnde nle, o
<Iua l é cnp:lz de agir po r 111 ,~ ios sohre·
1l1!lurais (mi l:l gres, IXH exemplo). Is to
est.i e m claro COnl r:l sle com II Illt~Ia H
s ic:t na tu ra lisla , l10nllll llllcnte assumi·
dll p e los Il lu 3 ; S p:tra di gm:ts d a
cii:ncin. ~2 I

Conclusão
PrOCUfal11Os d ~ reve r alguns dos
maiores a rg ume nlos de K uhn re
lac iouados com sua compreensão da
c iê nc ia. A re:.; po nS3bdidade inteJec lual
etige que busque mos e nte nde i SIUlS
leorias e m seus próprios le mlOS. Por
o ulro lado, aque les q ue se reFe rem a
kparadigmas, modelos e co isas desle
es t; lo" para ju!>tifica r SU:IS crenças Il?ío
.são melho res (lU!! esludan tes colegia is
lJue se referem a "" Fre ud , ex is te ncia li smo, Zcn e COisaS scm d h a nles"

. lll,CIU
. '"
para Jus
as suas. 22
Vimos que al:;umõlS das idéias de
Kuhn tê m sido um inslnune nt o na
d e mili 7.1\çiio da t1nt urclà "objelivll " da
ciê ncia nat ura l, demo nstrando o dé bi to
da ciência à subjcti vid!tdc hu mana.
Contudo a proposta de Ku lUl é acom '
pao.hada por um re llltivis mo ep iste m ológico q ue exclui <llUllque r rcrerênci a
ao sobrenatu ro l. ,)(:10 <Iua l possalllOS
avalia r e julgar uma escolha e ntre
par:uligmas CO l11 ltCtit ivos. D I! f... IO, os
paradigmas cm senlido KuhniallO lê m
ape nas um earlÍte. provisório e não 110S
Coud u7..em parn 11l,1 is 1)(:(10 da vC'.rd;ld~,
Ve rdade, no p-1 r:tdigm3 Kuhll ia nn, é
de linidll uno por !>ua cOffd.Vondê ncia
à natU fe7..:l ou à re vel ada vo ntade. de.
Deus, mas POf :lqui lo que a Ct"l lllll '
nidadc c ie ntífica acei la c (Iue runc io ne
na prática .
Estes e outros as pectos lew l11-nos li
concluir (Iue, apesar de algum a!> imo
porlantcs contrihuiçõcs no ca mpo da
filosofia da ciência, M I!unbém scveras
li.mitações ine vitHvclme ntc l igadas às
idéias de K uhn; eSI)CCia Imente ll uando,
St::1ll a ná lise, alguém tc nl:t tra ns por
suas idéias 1)3(3 O ca ll11)1) d~ teologia e
religião.. Is ll) re prcsenlll o. perigo rl'"A1.1
de que ele me ntos da tese de Kuhn
neguem a possibi lidade de b:lscar a
teologia na aUloridade da 1:I..lIavrol de
Deus, exatal11cnte como lizcram a.o;;
teorias c ie ntíficas :H1teri o. r(:s. Ve r·
dadeira cicnci:1 niio deveria, (I priori,
exclui, qu;tlqlle r á.ea da re:d idildc,
mas estar aberla II SCI guiad:1 pelos
e le me ntos sobrcnal ufll is como atC-.<>tados 11 35 (,~O;Cli Wr:l~ . 23
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