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RESUMO:

A presente dissertação se divide em três partes:
1. apresentação do modelo de desenvolvimento científico

proposto por Thomas S. Kuhn;
2. discussão sobre o papel que fatores sociais jogam dentro

do método científico;

Kuhn:

pretendido pelo autor da "Estrutura das Revoluções Científicas";

aplicado em textos escritos por cientistas sociais.

a disseminação desse vocabulário num âmbito maior que o

3.b. exame de como o vocabulário emprestado de Kuhn é

3.a. exame de alguns fatores que teriam contribuído para

3. exame do uso que os sociólogos fazem do vocabulário de
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We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring

Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.

T. S. Eliot "Little Gidding", 1942.

0. Introdução
0.1 Antecedentes o impacto inicial da obra de Thomas S.e

Kuhn
Em 1962, "Foundations of the Unity of Science",aparece, na

que servia de introdução ao ambicioso projeto positivista da
"Enciclopédia de Ciência Unificada", um longo

artigo intitulado "A Estrutura das Revoluções Científicas (daqui
para diante, ERC). Seu autor é um físico que, progressivamente,
passou da física para a história da física, para a filosofia da
física e, desta, para a filosofia das ciências naturais.

0 impacto do trabalho de Thomas S. Kuhn foi imediato. Os
motivos disso sâo variados. Em primeiro lugar, Kuhn cristaliza
idéias que espaço da teoria do conhecimentoocupavam o maise,
especificamente, da filosofia da ciência na década de 50. A
reação ao positivismo lógico aparecia como corolário do segundo
Wittgenstein. Grosso lição a tomar é análiseque uma
proveitosa de qualquer atividade com pretensões ao conhecimento

constituição de uma

modo, a
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no estudo do como e menos no estudo do porquê.deveria basear-se
atividadepalavras, melhor entenderNoutras queapara
prática dociência", mais valia entender suadenominamos que

fugidia estrutura lógica subjacente a toda teoria quebuscar uma
de maneirajá tinha,se intitulasse "científica”, coisa que

por mais de 30infrutífera, ocupado o trabalho de positivistas
anos.

1958),Trabalhos como o de Michael Polanyi (Polanyi, ou
Gombrich (Gombrich, 1956), sugeriamde Ernest quemesmo a

atividade científica (artística Gombrich, embora suaspara
arte" porvalor quando se substituiconsiderações nâo percam o

ciência") baseava-se série de "princípios" que jamaisem uma
do futuroaprendizadoenunciados durantechegavam ser oa

1956,Illusion", de"Art andcientista. Gombrich começa seu
vêque vêperguntando: "afinal, pinta oo artista ou o que

opção recai sobre a segunda alternativa. A atividadepinta?" Sua
baseia-se em pressupostos que ele mesmo jamais chega ado pintor

chegar a aflorar em sua consciênciapodem jamaisexpressar, que
adicional,normal. Somente esforçodurante trabalho eo

totalmente estranho a suas práticas profissionais, poderia chamar
adiante,princípios escondidos (maissua atenção para esses

veremos que essa intuição que liga arte e ciência será firmemente
descartada por Kuhn, que afirmará _em artigo posterior à ERC_ que

análise cuidadosa faz com que arte e ciência pareçam tão

àisso deve devido suaser menos

similaridade que falha das ferramentas que usamos para

escrutinizá-las").

implausivelmente próximas,

se a

a uma
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Falando especificamente de ciência natural, Polanyi expressa
intuição. Paratipo de ele, toda atividade cientificao mesmo

está do chama procedural knowledge",impregnada que ou
conhecimento baseia ação, contraste com ose na emque
conhecimento que se baseia em princípios durante aexpressos
formação científica, o que denomina declarative knowledge".

deknowledge", bemEsse "procedural regrascomo as
discutidas por Gombrich não sãorepresentação pictórica outra

de Wittgenstein. Tais jogos,coisa que os jogos de linguagem
Wittgenstein afirma, são, ensinadosnão maioria,em sua

dentro de uma dada "forma deexplicitamente, ostensâo". E'por
vida (a definição .necessariamente precária_ de forma de vida"

tais jogos cobramWittgenstein, 1953, 1-23) queencontra-se em
seu sentido. São exemplos de jogos de linguagem:

(...) Dar ordens e obedecê-las

um objeto, ou dar suasDescrever a aparência de

medidas

objeto a partir de uma descrição (umConstruir um

desenho).
Reportar um evento

Especular acerca de um evento

Formar e testar uma hipótese

experimentoresultados deApresentar os emum

tabelas ou diagramas

Cantar estribilhos

Propor enigmas

Criar uma história; e lê-la
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Fazer uma piada; contá-la

Resolver um problema em aritmética prática

Traduzir de uma linguagem para outra

Perguntar, agradecer, maldizer, cumprimentar,

(Wittgenstein, 1953, 1-23)orar.

Viver dentro de determinada comunidade significa, para
Wittgenstein, jogar diferentes jogos de linguagem, cuja escolha e
adequação final dependerão da situação em sujeitoque um se
encontre. Dentro de forma cabede vida nâo perguntar,uma
portanto, qual o sentido exato de determinado termo, mas sim qual
seu papel _dentro dos jogos de linguagem relevantes para aquela
forma de vida_ como promotor de ações aceites por todos como

a enunciaçãocorretas após do termo em questão. Wittgenstein,
dadaassim, epitomiza a ideia de compreensão de umaque a

científica necessariamente incluída (algunsatividade _atividade
dos exemplos do que ele chama “jogos de linguagem sâo típicos da

formar e testar uma hipótese")_ deve-atividade científica, como
na descrição dos jogosser procurada

de metáforas que permitamtais jogos propiciam e na construção
entender melhor esses jogos.

"Nossos claros e simples jogos de linguagem nâo

sâo estudos preparatórios para uma futura regularização

da linguagem _como se fossem uma primeira aproximação,

fricção e resistência do ar. Os jogos deque ignorasse

linguagem sâo construídos como objetos de comparação

que pretendem lançar luz sobre fatos deos nossa

linguagem através de similaridades,nâo apenas mas

relevantes, nas ações que
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também de dissimi1aridades. (Wittgenstein. 1953, 1-

130, sublinhado nosso)

h. construção de objetos de comparação" deixa claro que,
para Wittgenstein, a filosofia nâo tem qualquer caráter normativo

prefere classificar(Richard Rorty esse trabalho da filosofia
terapêutico"). Sua tarefa principal é a de esclarecimentocomo

de um dado contexto, seja ele ciência ou ética ou linguística
etc.

0 mesmo Vale para sempre fica claro paraque nem
atacam seu normativismoseus comentadores usuários", que oue

modelo dentro da(ausente) ou normativamente, sejausam seu
procedimentometodologia da ciência (retomando justamente o

próprianeopositivista que Kuhn quer dentro dasuperar), seja
atividade científica (e nâo é outra
propõe, por exemplo, que as ciências sociais deveriam cessar suas
discussões sobre fundamentos a fim de progredir, cf. Martins,

uma crítica desse uso do modelo de Kuhn). Perder a
perspectiva desses "objetos de comparação" é

afirmar que Kuhn éBarne s (Barne s, 1982, p. 60) ao absurdo de
normativo e descritivo ao mesmo tempo".

Wittgenstein, daAinda, projeto de além de retiraro
talfilosofia qualquer caráter tambémnormativo, sugere que

sequer descritivo. construção deatividade nâo tem caráter A
objetosobjetos de comparação deve pretende tais_se se que

em conta o que o mundo é,esclareçam algo sobre o mundo_ levar
podeou, pelo acha que ele seja. Mas nadaque se

(garanti-lo seriagarantir que tais observações sejam corretas

o que também leva

coisa que se faz quando se

menos, o

1972, para

Kuhn, o
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retroceder ao positivismo). Assim, os modelos que os filósofos
fazem de determinada atividade ajudam a esclarecê-la, a diminuir
nossa ingenuidade com relação a ela, pretendermas não podem
retratá-la fielmente e, muito menos, justificá-la. Nesse sentido,

cabimento usar o modelo de Kuhn como modelotem pouco para a
história da ciência ou como modelo fundado ou baseado na prática
científica, embora muito da assimilação de Kuhn em meios externos
ao debate epistemológico mais especializado se deva exatamente a

base histórica ERC. Masessa suposta do modelo proposto na o
é de difícil assimilação,ponto pesquisadoresmesmo para

diretamente ligados à filosofia da ciência.
"A filosofia da ciência, tal iniciadacomo e

desen vol vi da século, pelosprincipalmenteneste

empiristas, orientação puramenteera em sua

sistemática. Maior atenção para a história da ciência e

aspectos sociológicos e psicológicos depara os sua

poder-se-ia esperar, significadopráti ca deveriam

uma adição bem-vinda à lógica da ciência. (Stegmuller,

1977, p. 75)

boas-vindas fornecedor apoioDar Kuhn de uma como
uma pretensa lógica da ciência é justamente perdersociológico a

construção de comparação dede vista a ideia da de objetos

Wittgenstein. Não há como assimilar Kuhn a uma escola que fale em
atemporalidade"lógica da pressupõeciência". Lógica uma

a qual Kuhn é cético (mais adiante, deveremosmetodológica sobre
definir mais

ele seria um "relativista civilizado").ora, digamos apenas que

ter,

claramente o relativismo e o ceticismo de Kuhn; por
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Além disso, estudos sociológicos nâo precisam necessariamente
apresentar qualquer questões metodológicas. 0 maisrelação com

lógico concederia de saída que a ciência seortodoxo positivista
dá num mundo sujeito injunçôes locais que podem ser descritasa
pelo sociólogo melhor qualquerda ciência do outroque por
profissional. A ciênciacomo realmente se dá nâo é questão para o

é paraE também nâo oepistemólogo de orientação positivista.
esperamos demonstrar no correr deste texto.

Retornando à questão do contexto onde aparece a ERC, além de
citar os trabalhos de N. R. Hanson.Polanyi, deve-seGombrich e
publicado em 1958, antecipa muitasPatterns of Discovery",Seu

para Kuhn. Ainda assim, Kuhndas idéias que formariam uma base
nâoHansonno capítulo 9 damostrará, especialmente

conseguiu passar das considerações de caráter psicológico para um
de um lado, gestalt individualmodelo coerente que reunisse, e,

de cientistas.uma comunidadede outro, a orientação geral de
fato de que observação é sempre carregada deNoutras palavras, o

aceito muito antes de Kuhn. 0 problema é comoteoria já era bem

"theory-apesar dessaatividade científica, de que,examine a
sâo inteiramentecientistas nâoladenness" da observação, os
com seu projeto,fatos. Consistenteinterpretar oslivres para

Kuhn nâo pode pretender fundar essa uniformidade da comunidade de
talatemporal afirmaralguma razãocientistas queouem

àsubjacentesexistência dedeva àuniformidade regrasse
essa uniformidadeatividade científica. Assim, constatar e, ao

mesmo tempo, negar a possibilidade de fundamentação racional para

ERC, que

Kuhn, como

reunir isso com o fato, igualmente claro para qualquer pessoa que
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ela deve levá-lo a novas concepções de o que se deva entender
pelo termo "razão".

***

Pode-se Kuhn contrapartidatambém considerar a
trabalhos historicamente orientados como os deepistemológica de

Esse autor russo radicado na França, ao estudarAlexandre Koyré.
a obra de Galileu (cf. especialmente Koyré, 1939), já antecipava
muitos insights de Kuhn, especialmente no que diz respeito ao
pape1 da retórica na aceitação de teoria científica,uma na
dificuldade de diálogo racional partidários de teoriasentre
rivais e sobre as alterações (nâo-aditivas) de significado para

termo quando usado no contexto de teorias diferentes.um mesmo
Por exemplo, Terra
para Aristóteles, mas o fato de galileanos e aristotélicos usarem

termo com significados diferentes tem duas conseqilênciaso mesmo
paradoxais: confundir ou mesmo impossibilitar uma confrontação e,

lado, dar uma impressão de continuidade entre teoriaspor outro
termos iguais parece sugerirsucessivas já utilização deque a

que Koyré cuida dede acréscimos pontuais, oprogresso através
absolutamente,mostrar que, caso.

’0 que os fundadores da ciência moderna, entre

nâo criticareles Galileu, tinham de fazer eera

corrigi-lascombater certas teorias erradas para ou

substituí-las por outras melhores. Tinham de fazer algo

inteiramente diverso. destruir um mundoTinham de e

substituí-lo por

própria inteligência, reformular novamente ede nossa

quer dizer coisas diferentes para Galileu e

nunca é o

outro. Tinham de reformar a estrutura



9

deSerconceitos, novaumaencarar oseusrever

um novo conceito do conhecimento,elaborarmaneira, um

da ciêncianovo conceito

natural _o do senso comum_ por um outrovista bastante

nâo o é". (Koyré, 1943)que,

teoria científica como mudança mais amplamudança deEssa
NesseERC.tema centralaparecerá comode mundode visão na

sobrelivroERC édizersentido, pode-se essasumque a
delas mantendo-se,dar contasobre comotransições e ao mesmo

écientífico. Este pontonoção detempo, progressoa
Nâo há como negar que a ciência progrida.absolutamente central.

Uma teoria da ciência que nâo levasse esse fato em conta ou que o
objeto deservir comonâo poderiasegundo planocolocasse em

comparação útil para se entender a atividade científica.

deve darqual seretórico aoExiste também um componente
se pretende entender a disseminação da ERC. Menosatenção quando

do discurso científico ou com a procuraa lógicapreocupado com
para a atividade científica,fundamentos racionaisexaustiva de
altamente técnicoo vocabuláriode ladoKuhn deixa

textos especializados em filosofia daque dominamais formal os
ligado à retórica, tevetâoEsse fator, somenteciência.

de Kuhn entre nâo-da obrana disseminaçãoimportância capital
nota Hollinger (Hollinger, 1973), a ERC foi,especialistas. Como

livro de filosofia mais lido por historiadores:
de História ' de'A Idéiapublicação de"Desde a

de 'teoria ' ganhououtro trabalhoCollingwood, nenhum

absolutamente,

e até substituir um ponto de

e o estilo

à sua época, o
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da parte historiadoresde interesse recentementeo

devotado à ERC de Thomas S. Kuhn. (Hollinger, p. 195)

também levarlinguagem menosAlém da em
confessional" (paraa ERC se apresenta como um livroconta que

termo reiteradas vezes empregado por Jonathan Rée em seuusar um
função da retórica em filosofia,Philosophical Tales", sobre a

autobiográficosespecialmente respeito dos elementos quea
obras filosóficas Hegel). Dadosde Descartesaparecem nas e

autobiográficos e compartilhamento de experiências que tanto Kuhn
potenciais leitores enfrentaram durante a educaçãoquanto seus

usados no sentido de aproximarcientífica básica são habilmente
leitor e de fazer as idéias expostas no textoautor e com que

em vista dessa _suposta_ experiência comum.óbviaspareçam
Kuhn usa história da ciência, comenta práticasextratos da

educaçãofala sobrecientista,quotidianas de qualquer a
estágio pelo qual todos seus leitores passaram, ecientífica _um

Esseautobiograf ia.poder persuasivo da componenteusa o
prefácio da ERC, estavaautobiográfico está presente no como

Revolução Copernicana". Posteriormente,também no prefácio da no
"What 1982, dadosRevolutions?", deAre Scientificartigo

ocupar uma posição ainda mais destacadaautobiográficos viriam a
como veículo de suas

à "Lógica dapor exemplo,quando comparada,de acessibilidade
1959inglêsCientífica", traduzidaDescoberta epara o em

importante sobre filosofia dalivro maisconsiderada à época o
ciência.

idéias. Enfim, a ERC aparece como um oásis

formal, deve-se
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0.2. Kuhn e as ciências sociais

ainda nâobásica físicaKuhn formaçãotem queem e,
explicitamente, nâo pretendeu dar em seu livro mais que um modelo
geral de

racionalidadedacomo modelo mais acabadonâo explicitamente_
exemplos restringem-se quase inteiramente à químicahumana. Seus

em biologiae à física. Poucas vezes fala
paradigmasociais e as humanidades. Quando fala, usa o termo em

confundenaturalmente,sentido coloquial, seusseu o que,
falaquando Kuhnleitores (um exemplo desse uso acontece em

1970,"paradigma filosófico iniciado por P-
121). Mesmo dentro do panorama das ciências naturais, o modelo de

do domínio daempregado foradificuldades quandoKuhn encontra
da biologia _emà históriaSua aplicaçãoda química.física e

evolução dasdateoria darwinistaespecial à aceitação da
1971).(Greene,dificuldadesmuitasespécies_ apresenta

como discutiremos mais adiante,Entretanto,
Kuhn nâo

ERC nâo invalida a crítica que Kuhn faz ao positivismo,corpo da
1964(cf. Shapere,alguns de seus críticoscomo pretendem e

1971).
ciênciasKuhn, ev itandotática de0 motivo aspara essa

daobraderiva do propósito daas humanidades,sociais e e
desenvolvimento científico: sóestrutura que ela propõe para o

acordo conseqúentemente,haver progresso eme,passa a
quando seus componentes atingem ode pesquisadeterminado campo

se aplicar a exemplos históricos fora dos escolhidos no

e evita as ciências

o fato de o modelo de

desenvolvimento das ciências naturais, tomadas _de novo

Descartes", Kuhn,
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denomina fase paradigmática. Antes disso, as discussõesque Kuhn
de princípiosgiram sempre em torno se avança para ume nunca

maispesquisaé, deesotérica, istoestágio de pesquisa mais
disciplinaprincípios dequando osespecializada. Somente uma

estão assentados pode ela progredir, no sentido de articular-se e
um conjunto predeterminado de problemas. Claramente,de resolver
sociais não apresentam grau de acordo comparável comas ciências

isso nem sequerexemplo, os químicos (e, talvez,têm, poro que
endereça aos cientistasAssim, Kuhn não seseja interessante).

fornecedor deinterpretado comosociais. Ele teme ser umao
não-atividades aindaparadigmatizaçâo"fórmula de para

espírito debempretendeparadigmáticas. A ERC noser,
extrai lições da história da ciêncialivro queWittgenstein, um

para melhor entender como funciona a própria ciência. Nada mais.
Dentro da linha de "ação no lugar de estrutura lógica", Kuhn

centra seus esforços para compreender a ciência não na análise da .
lógica de teorias ou disciplinas científicas,possível estrutura

transições de estrutura no decorrer damodo como ocorrem
ciênciasarroladadisciplina entredadahistória de asuma

dos cientistasque muda a formanaturais. São nesses momentos
evidência, passa ao queverem o

regularidadesartefato, apenasserpassam aque asser
devórticesdefísicadaexemplo, dentrocoincidências (por

para a regularidade observada deuma explicaçãoDescartes havia
pertencentes ao Sistemaentão conhecidosos planetasque todos

Solar giravam
discutePP.15-16,apenas casual.regularidade é

mas no

mundo, que

no mesmo sentido; dentro da física newtoniana, tal

constituía, antes,

Laudan, 1990,
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existenâoficaquestão patenteesta apenasque_em que
explicativo entretambém perda de poder

e tenta encontrar uma alternativa pragmáticateorias sucessivas.
sirva de pretexto para sehistórico nâoeste exemplopara que

existem, portanto,ciência). Senâo-cumulatividade dafalar em
melhorpodecientistasatividade dospontos serem que a

teorias,transições entre entrecompreendida, eles ocorrem nas
crenças, entre o que Kuhn tentará definir como paradigmas. Nessas

maisreconhecidamentecientistasocasiões é grupo_oque os
ocidental— deverão exercitar"racional” dentro da cultura sua

racionalidade. Se pretendemos compreender a racionalidade humana,
que deve havermomento emdevemos observar acontece noo que

teorias rivais dentro das ciências naturais. Essasescolha entre
na construção de um modelo (de um objeto deobservações ajudarão

observaçõesnunca taisesclarecedor. Todavia,comparação) mais
elementosalgunsfornecerpretender maispoderão que

pretender _semhá comomodelo. Nâoconstitutivos desse que se -
doversãonalgumapositivismodenuma espécierecaia ou ou

que a observação histórica funde o mudelo."programa forte"_
***

àssociaisreferências às ciênciasescassez deMas a e
cientistas sociais entrassemhumanidades nâo impediu naque

discussão levantada pela ERC.
cientificométodoafirmalugar, KuhnEm primeiro que o
exemplo,Porciência.social dadareflete muito estrutura

convertidos", pesam mais nanúmero desénioridade,autoridade,
escolha entre alternativas rivais que sua confrontação simultânea

descontinuidade, mas



14

linguagem neutra (confrontação que, de resto, Kuhn julgavia uma
ser impossível). Isso redefine o papel do sociólogo da ciência.
Ele nâo mais estudaria baseiaregras em queapenas as se a
sociedade dos cientistas, fim de explorar como funciona umacom o
sociedade que,
científico. Seu trabalho deveria, a partir de agora, passar a ter
reflexos diretos sobre os estudos acerca do método científico.

Note-se que redefinir o papel nada tem a ver com a prática
de pesquisa do sociólogo. própriosEle continua a usar seus
métodos e teorias (um ponto que Kuhn já ressaltava na “Revolução
Copernicana") para ajudar filosofia deformar objetosa a
comparação cada vez mais esclarecedores.

Kuhn utiliza linguagem extraída daconstantemente uma
psicologia da gestalt. Fala em "visão particular de mundo", em
conversão a uma nova visão" etc. Para escapar da acusação feita

Lakatos, exemplo, de ele reduziria métodopor por que o
científico à psicologia de

vínculos sociais ligados aprendizado forçasoutros ao como
capazes de moldar psicologia do da comunidade degrossoa
cientistas.

Assim, ao escapar do discurso psicológico, Kuhn abre a porta
comércio entre os valores queos sociólogos estudem opara que

convivência e a formação dos cientistas e aqueles quenorteiam a
determinam como deve ser exercido o método científico.

caminho aberto pela ERC para queMas nâo foi esse o único
elucidação dasociólogos ganhassem destaque nahistoriadores e

buscar evidência de que•umaatividade científica. Afinal, onde

em seu trabalho, usa determinado método _o método

massas, apela para a educação e para
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maturidade paradigmática? Nâo maisciência Já atingiu sua na
disciplina. Afinal, a estrutura sempre será lógica,estrutura da

partindo de princípios tomados como primitivos e evoluindo para a
isso vale mesmo nas disciplinas nâo-explicaçâo de problemas (e

antropologiaexemplo,paradigmáticas, ou aacomo, por
sejalógica Jamaissociologia). Mesmo estruturaque essa

é, cf. Davisda matemática ela oexplicitada (nem e
tendem a dizer que essap. 388-90), os cientistas

questões de ordem prática e nâo teórica. Nâo élacuna se deve a
dirá alógica: ela a tem,ciência nâo tenha estruturaque uma

da comundade científica, só que nâomaior parte dos componentes
vale o trabalho explicitá-la.

procuradaà maturidade deve serA fase de transição nos
dedesenvolvimentodoensino. Em algum pontomanuais de uma

de se reportar aos princípios de umamanuais deixam
princípiosdâomediasdisciplina. Começam comoosres ea

assentados noutro lugar. Levantar quando acontece isso (o que nâo
precisa, nem pode, acontecer pontualmente na história) é trabalho

deamplamente,maishistoriadores profissionais e,para
cientistas sociais.

de Kuhn exige essa intervençãoa teoriade contas,No fim
exemploTome-sesociólogos.dosdos historiadores acomoe

fornece de comunidade de cientistas.que Kuhnprópria definição
ele a define como aquela que trabalha em tornoAo longo da ERC,

aquilo que é articulado porparadigma e, paradigma, comode um
(desenvolvida). A menos que existade cientistasuma comunidade

e comunidade dedefinir paradigmaindependente deuma maneira

no caso

ciência, os

Hersh, 1980,
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praticantes de uma determinada disciplina científica, nâo há como
escapar do problema da circularidade. Sob esse aspecto, portanto,
a intervenção do cientista social no trabalho do epistemólogo é
absolutamente essencial.

Um trabalho sociológico cuja finalidade foi a de resolver
circularidade" exemplo, o de Diana Crane (Crane,é, poressa

1969) que procurou delimitar praticantes de umacomunidades de
determinada disciplina conteúdonâo partir do dosa papers
publicados _o que seria que reuni-los pelo "paradigmao mesmo

de citaçõesusado pelos pesquisadores_ mas a partir das redes
bibliográficas. Embora sujeito a críticas (afinal, nem sempre sâo
as citações reconhecimentos puramente científicos, podendo dever-

à ascendência de determinado cientista ou grupo de pesquisa, ase
trocas de favores dentro de um grupo de pesquisa pois quantidade
de citações de avaliação de umconstitui parâmetro de impacto
trabalho científico, especialmente nos últimos 30
determinar se o grupo que o publicou continuará ou nâo a receber

trabalho de Crane mostra exemplarmenteverbas para pesquisa), o
que os sociólogos têm um papel importante a desempenhar dentro da

trabalho éfilosofia das ciências naturais. Esse tipo de
1970, p.178) à ciênciasancionado por Kuhn (Kuhn, no tocante

períodos mais distantes, outras táticas têm de serrecente. Para
divisadas.

***

ser a relação0 exposto acima sintetiza nos pareceo que
relaçãociências sociais,Kuhncorreta entre quee as

no capítulo 2 deste trabalho. No entanto,desenvolveremos melhor

anos, e pode
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da aceitação de Kuhn se deu noutro sentido. Nâoo grosso na
relação "ciência social Kuhn ciência
social". E' nesse sentido que o modelo de Kuhn aparece aplicado
às ciências sociais e às humanidades. E' sentidonesse que

Kuhn normativo, relativista (nâo-civilizado,aparece o que
negaria qualquer base razoável para a ciência) etc.

Os cuidados de Kuhn no sentido de descaracterizar sua obra
"cartilha as atividades que pretendem chegar aocomo uma para

grau de da física impediram livro fossenâoavanço que o
utilizado dessa forma. Isso pode ser, devidoem parte, a um
despreparo geral por parte de nâo-especialistas em epistemologia
para tratar epistemológicos. Mas,com assuntos pelo menos em
parte, isso deriva da linguagem pouco formal que o próprio Kuhn
imprime a é responsávelseu texto muito dee que por sua
aceitação. A acessibilidade da ERC paga o preço de ser o texto
passível de infinitas más interpretações. M. Masterman
(Masterman, 1970) decurso da menos 21pelo
diferentes noções definidas pelo paradigma". E, emboratermo
Kuhn marque preferida (desua acepçâo paradigma entendido como
exemplar), o uso reiterado do termo em situações distintas gera
confusão.

Além disso, nâo parece a princípio ficar claro qual o papel
dos exemplos históricos na ERC. Embora o autor os utilize, o fato
é que principal de Kuhn é a crítica à idéia positivistao ponto
de que a atividade científica pode ser Justificada racionalmente
para além de qualquer dúvida e independentemente das convicções

comunidade de cientistas mantém acerca dos componentes doque a

ERC,

Kuhn", mas na relação

encontrou, no
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inundo numa dada época. Assim, embora alguns exemplos históricos o
apoiem, Kuhn nâo pretende sacar deles o apoio definitivo para sua
teoria. Nem

história? Essadirá aprópria experiência está em
"naturalizada" douma leitura autor,dificuldade pode

que os exemplos históricos assumiriamleitura emisto é, a uma
do ponto de Kuhn. Laudan (Laudan, 1990),papel central na "prova

incorre nesse erro quando ridiculariza a posição depor exemplo,
deautordiálogo fictício,Kuhn ao como o

Ciências Sociais, Um GuiaMenos dasde Tudo,"Ceticismo Acerca
Pós-Moderno".

mais amplaUma preocupação
atividade científica é

demodeloabandona ojamais fez_que Kuhnracional _o ou se
assentadoalgosejaqual razãoracionalidade regrasemno

formuláveis independentemente de contexto.
ERCdadurante textocometidosdesviosOs eventuais o

"Posfácio", publicado seterecebem explicitação maior no anos
1970,deedição,segunda"Posfácio", publicadodepois. 0 na

dar margem a uma leituraque poderiado discursoreforma muito
revolucionária"mais

abandona,nâoKuhnexplicitá-lo.desmenti-lo, de nomas
Aindana ERC.centrais expostasdas teses"Posfácio", nenhuma

assim,
admitirnâopareciaquandorelativismo,violentomais a

duas teorias rivaisimparcial ondequalquer foroexistência de
identificariam esse foro com(os positivistaspudessem medir-se

a primeira formulação da ERC podia facilmente dar apoio ao

levar a

se abandona a crença em que a

dúvida, que

correto, ou

apresentá-lo, num

da ERC, embora nâo o reforme no sentido de

move Kuhn: se seu ponto estiver

isso seria admissível. Se, para a posição de Kuhn, a
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uma possível linguagem experimental _ou de observaçâo_ isenta de
teoria). No entanto, e como Kuhn explicará em parte Posfácio"no
e também em artigo posterior, incomensurabilidade entre termos
de duas teorias nâo deve ser entendida como "incomunicabilidade"
entre cientistas partidários dessas mesmas teorias. Ou seja, duas
escolas, partidárias de paradigmas incomensuráveis, comunicam-se
e debatem (e debatem proveitosamente) baseando-se nos pontos que

entre os dois paradigmas (Kuhn,permaneceram fixos na transição
1982, 1983). de tal foro também nâo deve levar àA inexistência
conclusão de para escolha entre teoriasque nâo existam razões
rivais. Como dissemos antes, seria absurdo advogar a posição de
que nâo existiriam critérios de escolha. istoDeve-se revisar,
sim, o que deva ser entendido por "razão".

Assim, existe um só modelo, mas vários graus de explicitação
deste. Muitos dos cientistas sociais articuladores ou
simplesmente usuários dos emprestados de Kuhnconceitos
limitaram-se a trabalhar com a primeira edição da ERC ou com a
edição seguida do "Posfácio". A esse respeito, um levantamento de
citações de Kuhn nos últimos 10 anos no Social Sciences Citation
Index" mostra que 60% das citações foireferem-se à ERC (nâo
possível analisar períodos anteriores devido mudançasa nos
critérios adotados pelo ISI; os dados nâo sâo comparáveis com os

ao fazermos adiante uma espécieda última década). Desta forma,
de sociologia da leitura de Kuhn cientistas sociais",por
estaremos autorizados teses tal como sâoconcentrar nasa nos

ERC. Algumas distinções importantes dentro do modeloexpostas na
em artigos cuja circulação ficouseriam explicitadas pelo autor
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mais restrita, atingindo preferencialmente o público profissional
em epistemologia. Em termos de assimilação pela classe mais ampla
dos cientistas dos historiadores é issosociais e (e o que
entendemos por sociologia da leitura"), ERC é que domina aa

Referências a tais artigos mais especializados de Kuhn, bemcena.
Copernicana", aparecerãocomo à sua "Revolução neste trabalho,

especialmente no capitulo 1, quando dermos um quadro geral do
modelo. Porém, dessatermos sociologia da leitura, taisem
artigos são praticamente irrelevantes.

Mesmo levando indicações presentes naem conta somente as
ERC, é possível distinguir o que Kuhn quer dizer com "paradigma".
Ainda assim, os sociólogos que aplicaram Kuhn às suas respectivas
disciplinas fizeram-no à custa de adaptações grosseiras do termo.
Usando uma acepçâo relativamente éde paradigma", nãovaga

a praticamente qualquer atividade humana o status dedifícil dar
"ciência". Por exemplo, se paradigma significar apenas uma
série de objetos de estudocompromissos acerca de métodos, e
avaliação de resultados sobre os quais está de acordo parcela
razoável da comunidade de praticantes", então, claramente, as
ciências sociais possuirão diversos paradigmas. Logo, abrigarão

rigorosamente científicauma série de subdisciplinas, cada uma
(dentro de uma acepçâo que supostamente faz justiça a Kuhn).

Nesse sentido, epistemólogos das ciências sociais procuraram
história, sociologia, políticaencontrar nana na na ou

antropologia, sinais de paradigmasque indicassem a presença
levantamento extenso da presença desses paradigmas, cf.(para um

Eckberg & Hill, 1979, pp. 132-33). Ao encontrá-los, garantiriam o
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status de ciência cada dessas disciplinaspara uma que
coletivamente denominamos, de forma "ciênciasum pouco vaga,
sociais".

Mas,
beirar contradição. Herman (Herman, 1908), exemplo,a por
identifica seis paradigmas dominantes nas ciências sociais. Um
deles, praxeologia, teria característica principal,a como
segundo o o fato de ser um paradigma cuja atitude é anti-autor,
monoparadigmática (p. 126)!

Para concluir tudo o exposto acima, o trabalho que se segue
é sociologia da leitura da ERC", leitura cujosestauma
resultados podem gerar duas correntes. De um lado, haverá os
sociólogos que, mantendo seus métodos e a especificidade de suas
disciplinas, passarão participar do esforço distintamentea
filosófico de entender atividade científica, de construira
objetos de comparação", no sentido wittgensteiniano.

De outro, e essa é a direção na qual se desenvolve boa parte
da literatura ligada estarão sociólogos cujotema,ao os
propósito é o de aplicar o sistema de Kuhn à atividade exercida
pelos cientistas sociais. Eventualmente, tais aplicações poderão

muito férteis, sentido de relacionar fatosmesmo ser no
sentido de produzir ferramentas para exploração e

sistematização de vastas áreas da sociologia. Nosso ponto será
apenas que, pelo menos nos exemplos estudados, tais aplicações se
baseiam em uso pouco rigoroso do vocabulário emprestado da ERC.

distantes, no

para que a aplicação valha, as distorções têm quase de
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0.3 Plano geral da dissertação

A primeira parte constará de uma exposição do modelo de Kuhn
nâo apenas o que estácientífico, analisandodo desenvolvimento

exposto na
Mais adiante,posteriormente pelo textos menores.autor em na

discutindo o novo papel do cientistaparte 2, quando estivermos
social dentro traçado por Thomas Kuhn,do quadro veremos que

ciênciasespecificidade dasmuitas de suas ideias daacerca
da contribuição que elas podem dar para uma visão maissociais e

Ajá apareciamadequada da racionalidade científica mesmo em
Revolução Copernicana", de 1957.

parte constitui o ponto principal da dissertação.A segunda
dos fatores sociais que influenciam o métodoAí aparece

científico (e nâo influenciam
inextricáveis daideal, sãosituaçãoextirpadas masnuma

Assim, fica rompida a dicotomia filosofiaatividade científica).
(que estuda o método científico) versus sociologia dada ciência

cientistas). Tais fatorescomunidade dosestuda aciência (que
sociais incluem, por exemplo,

resolução depara a
que é boa e o que é másobre olimites da ciência ouquais os

ilustração desse item, analisaremos o caso recenteciência. Como
a comunidade dosevidente' quequal ficouda fusão

pesquisadoresdostrabalhocientistas profissionais objetou o
semelhanteAlgode método.preconceito quetermos demais em

casos em que está em jogo a determinação de
o apego dos cientistas à autoridade

o exame
como "impurezas" que poderiam ser

ERC, mas também desdobramentos e explicitações feitos

fria", no
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década de 60:ocorreu na o caso Velikovsky (Cohen, 1985, p. 32-8
e Ziman, 1984, p. 186).

Vale lembrar que toda essa discussão sociológica
última análise, construção de objetoapenas depara a um
comparação. A este respeito, Barnes _como Stegmuller, que vimos
atrás_ engana-se ao enquadrar Kuhn na corrente dos que pretendem
estudar a ciência como efetivamente dá desse estudo,se e >

extrair lições sobre a atividade científica. 0 estudo sociológico
não pode explicar jamais questões de método, pois método
pertence ao domínio do deve, enquanto estudo sociológicoo
pertence ao domínio do é. Deveremos apresentar, assim, argumentos
para descartar essa leitura naturalizante do trabalho de Kuhn.

Analisados os pontos onde os cientistas sociais podem atuar
na articulação do modelo de Kuhn sem risco de má interpretação
deste, passaremos a terceira parte, onde serão arroladas algumas
razões para da disseminação de um "pseudo-Kuhno sucesso nas
ciências sociais. Dividiremos essa parte da dissertação em dois
sub-itens:

porquê da aplicação de Kuhn: quais os motivos que,
acreditamos, poderiam ter levado à disseminação de Kuhn nas
ciências sociais. Nesse particular, supomos dois fatores como
sendo os principais.

Primeiro, leitura caricatural de Popper. Nesse sentido,uma
Kuhn apareceria filósofo da ciência preocupadocomo o em
desenvolver modelo fundado prática científica,um na em
contraposição a um modelo que pretende normatizar ciência.a
Barnes (Barnes, 1982, p. 59) define Popper e os popperianos como

serve, em

1. o
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"moralistas". Kuhn acaba sendo vencedor sobre
muito afasta do verdadeiro Popper, de cujo trabalhose
metodológico procuraremos traçar um perfil.

Segundo, afirmar que base racional,a ciência nâo temao
Kuhn parece tirar da distingue dasciência natural o aque

Para os positivistas lógicos, nâo era possivelciências sociais.
pelosatribuir o adjetivo científico atividade exercidaà

cientistas sociais. Ela careceria da objetividade
exemplo, pela afirmar que basefísica. Ao física nâo tema
racional, Kuhn estaria colocando igualdadePé de ciênciaem
natural e ciência social. Assim, apareceria como o autor que ou
conferiria grau de ciência às ciências desociais ou tiraria

que dá na mesma.
nessa altura, nâo só caracterizar como se deu

tinham emessa leitura, seus protagonistas mente, comoo que
também encontrar no autor da ERC pontos que a desautorizem.

discutiremosaplicação: onde2. é feitacomo asessa
emprestado de Kuhn (como paradigma,maneiras como o vocabulário
aplicado em escritosciência normal, revolução) é textos por

bem como daremos alguns exemplos de aplicaçãocientistas sociais
desse vocabulário à ciência política e ao estudo da sociologia da
religião. Nâo deve daqui conclusâo detirar que osase

de Kuhn. Caberá,sociólogos sâo maus leitorespor natureza a
tempo, dar alguns exemplos de como paradigma”,o termo numa

rigorosa _de acordo com leitura precisa deacepçâo pretensamente
Kuhn_, já foi aplicado a campos como o teatro e o cinema.

exibida, por

todas as atividades a pretensão a esse título, o
Assim, deveremos,

esse Popper, que
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é deA conclusão, Já pode antevista, que oque ser
vocabulário de Kuhn só pode ser usado no âmbito das ciências

numa acepçâo abrangente demais,sociais se cada termose tomar
que chega de descaracterizar mais técnicoao ponto o uso e
restrito pretendido por Kuhn.

a única contribuiçãoavaliação forSe essa correta, então
importante a ser dada pelos cientistas sociais será na direção de

Kuhn nas linhas pretendidas por Kuhn,modelo dearticular o sem
insights" de aplicação fora do restritoarriscar mais que alguns

delimitado pela ERC. Mas,campo inicialmente esperamoscomo
é secundária ou acessória. Nãodemonstrar, tal contribuição não

se trata
próprio objetivo dase confundirantes, de a sociologia com o

uma nova e mais esclarecedora teoriafilosofia na construção de
da racionalidade.

direção, de Kuhn0 trabalho exercido na outra para as
melhor . oelaborarterá servidociências sociais, apenas para

de seu próprio campo deconceito que os cientistas sociais têm
por exemplo,trabalho, permitindo,

cientista natural e do cientista social.atividades doentre as
teoriasinsights rendamfuturo,Nada garante essesnoque,

o que, atéacerca das ciências sociais,extremamente abrangentes
issoacontecido. Noagora, não entanto,parece ter quemesmo

poderão afirmarjamais ter-seteoriasvenha a
baseado em leitura rigorosa do autor da ERC.

é justamente nestamais adiante,iremos mostrar
direção que se concentra a maior parte dos textos que reúnem Kuhn

uma diferenciação mais clara

de a sociologia ajudar "externamente" a filosofoia mas,

ocorrer, tais

Mas, como
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ciências sociais. Além de ser a via mais fácil, é também a
mais empobrecedora, nâo só das idéias de Kuhn _que passam a ser
quase exclusivamente um receituário de caráter positivista_, mas
das próprias ciências sociais, que acabam por ter de renunciar às

modelo desuas peculiaridades conformar a um confusopara se
ciência natural baseado no desenvolvimento da fisica, modelo este
que nada tem a ver com o pretendido pelo autor da ERC.

e as



27

T. S.Científico dede Desenvolvimento0 ModeloPARTE 1-

Kuhn

senso comum
disciplinacientífico de umadesenvolvimentoKuhn divide o
normal eciênciacomponentes:grandesdoisem normal,ciênciadeperíodos

de descarte deedeas regraspodem valer autores
descritascomo

lógicos (que sâo ascomo os parte deseus
pela comunidade

usar regraschegue amembros nunca deaceitação ouaparalógico,vistadeponto debatecientífica, ode revoluçãoJáhipóteses). nâo(quefundamentosenvolvendorivais,alternativasentre daâmbito
jogo quandoestavam em indisputado), paraparadigmaumpresidida por

, é a norma.explicar um sentido de queracional, noNo entanto,
resolvidas de comumnâo podem seresbarrasempre neutro eforoa um

acordo entre viacomumdiscursoumadiferentes discursos

o

tem comojá que nâoaceito oUma vezhistória da ciência.toda a

modelo é revolucionário, 
reaprecienecessidade de que se 

modelo de Kuhn,

particular 
revolução científica. Durante os

explicação científica 
escritos por

positivistas
de cientistasl,

ciência normal, 
conjunto de. fenômenos 

nâo é

a maior

1.1 Kuhn e o

as partes,

o debate se dava

ainda que
inteiramente justificáveis do 

rejeição

em questões que 
recorrendo ambas

apenas no

esse debate

reduzindo seus
mecanismos inteiramente lógicos.

Do ponto de vista epistemológico, 
conseqiiência a

hipóteses tal

nos períodos

nos manuais
descrições mais aceitas
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linear da ciência, nem
para sehá lugar

pelanorteadoconhecimentodocumulativodesenvolvimentoem
história da ciência que osdaa imagemé justamenterazão, que

manuais que ostodos osestá emcientistas cultivam e que
formados.de poderem considerar seantes

ver comteriam a
modelo de racionalidade.novo

alternativaapráticadade vistaDo ponto
bem poucoimagemumafornecerKuhn pareceoferecida por

trabalhar nodeLongecientista.

sentido do questionamento
sermesmo ade buscar

herdeirocomoaparececientistaomais caras,teoriassuas
istopapel articulá la,de uma tradição e tem como(involuntário)

todo preço.
filósofos da ciência eConvencer seu

propostoda plausibilidadecientistas naturais)
atividadeentender amais adequado separaseria o

De um lado,inglória.tarefa duplamentecientifica parece
dos maisderruba ummodelo certamenteciência, ofilósofos da

comum)do senso(e, mesmodo positivismosólidos preceitos
conhecimento científico secrença de que ociência: aacerca da

humano pelo fato de se

razão, que pairam

apoiado em 
diferenças de enfoque.

de conhecimento
princípios universais de

é, salvá-la de ataques a 
público (principalmente 

do modelo

científica,

distancia de outras formas 
desenvolver cumulativamente,

acima de eventuais

lisonjeira da atividade do
constante de suas premissas,

obrigado a abandonara verdade

o dos

e de

preço de

qu,e ele

no sentido

neófitos devem percorrer
se existe línearldade, esta é suetent.de por mecanissos 9ue povoo 

regras racionais. Sua base deve se apoiar num

falar em desenvolvimento

suetent.de
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estudadas pelos o'Nas sociedades

tomadoémundo comodoconhecimento quotidiano ou

fracamentesistemaembasadoégarantido numou

Nalendas, mitos e doutrinas religiosas.articulado de

no entantosociedade moderna,

autoridade em relação ao conhecimento prático ede sua

em dúvida. Nas pequenasé postada mágica

estão sempre prontas paravida,decisões da as pessoas

costume ou uma regra simples conveniente mas,seguir o

realmente graves, elas sentem que precisamem questões

(Ziman,ciência.confiança nadepositar sua

186)

confiança na superioridade da ciência sobre outrasAbalar a
abalar oé, assim,conhecimento (prático)formas de

sociedade contemporânea _nâo sómais sólido para a
também profissionaisleigos, mas

o modeloNoutras palavras,
certo caos na história da ciência. Afinal,

érivaisalternativasentrea escolhacumulativo, nemnâo é
modelo clássico, que insisteracionalmente justificável (tomado o

atemporaisabstratas eapoiada regrasem
tomaremos osentido quesempre nestediante, será_daqui para

é sinalquando este se referir à racionalidade),termo "clássico
oferecer uma argumentação inequívocanâo podea ciênciade que

outras atividades humanas (aparentementedecoloque acimaque a
tarde_ incluindo, paraveremos maisaparentemente, como_e só

antropo 1ogos,

que há de

numa racionalidade

ou nas humanidades.

a eficácia

se seu desenvolvimento

e confiável

parece a princípio instaurar um

a religião perdeu muito

em áreas nas ciências naturais

1984, p.
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deixaria,Assim,voduísmo).1975),Feyerabend (Feyerabend, o

modelo, de
qualquerenterradaficariatambémhumano,esforçodo como

definirdemétodo comde encontrar um capazseesperança
explicarrivaisenfoquesdois umsegurança qual entre para

o melhor. Essa foi a primeira reação aofenômenos éconjunto de
depois de suaquase 30mesmo hoje,e é,na ERCque está anos

deàs idéiasde cientistasboa partereação de
nâo temreaçãomostraremosfrente,àMaisKuhn. essaque

justificativa.
cientistaKuhn chocademodelolado, oPor outro o

estáquaissobrebasesquais sãopraticante. Afinal, asas
cientista é ensinado desde cedo que osatividade? 0apoiada sua

estuda e trata de aperfeiçoar agora nâo são fruto demodelos que
sobredebruçaramjáMuitos homens osescolhas fortuitas. se

insucessos foram norteando o caminho para
hoje.encontraexpressãocuja melhorde soluçõesa busca se

já se interessava pelos movimentos dos corposAssim, Aristóteles
partia da premissa errada de que a Terra ficava nocelestes, mas

desconhecia ouniverso ecentro do
planetas. Isso se devia ao pouco instrumental disponível à época,

nâo permitia medidas precisasque
posições relativas

pôdehomemrequintada, passar,maismecânica oumacom
progressivamente, ao modelo que colocava a Terra em torno do Sol,

a
maisa princípiosessa astronomiaque subsumisseuma mecânica

que a ciência atual é o melhornesse novo

que fossem as estrelas e os

mesmos problemas e seus

e avaliações rigorosas quanto a

ser "fato

etc. Mas, com o advento desses instrumentos e

publicação, a

ao modelo que afirmava serem as órbitas elipses e nâo círculos,
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gerais (com Isaac Newton), e assim por diante. A imagem atual _de
uma Terra perdida em um universo praticamente vazio, ligada a uma
pequena estrela que orbita na periferia de muitosentreuma
milhões de galáxias— é resultado de esforço cumulativo de homens

debruçaram sempre sobre o mesmo problema: o de explicarque se
quais os movimentos dos céus e como funciona toda máquinaa
cósmica.

Alguém lembrará ao cientista de que houve dificuldades na
aceitação de alguns modelos, que Copérnico preferiu esperar até

momento de sua morte para nâo sofrer as consequências daquase o
divulgação de suas teorias. Historiadores poderão lembrar ainda o
destino de Galileu, duas vezes processado e uma vez condenado por
professar o heliocentrismo ainda Descartes, preferiuou que
evitar problemas e escondeu 0 Mundo dos olhos de seus críticos
mais perigosos.

0 cientista de hoje conhece esses fatos, mas argumentará que
o de Copérnico, Galileu ou Descartes, mostram o quãocasos como

difícil é a trilha da ciência, o quanto esforço foi necessário
para fazer a razão se impusesse. Os três sãocom que casos
exemplos da ciência versus a Igreja, do novo e correto versus a
tradição, que custa a ser desalojada. Podem mesmo feitasser
analogias entre e exemplos familiares de teimosiaesses casos
conservadora frente ao novo.

0 .que Kuhn tem a dizer contra toda essa carga recebida pelo
cientista, contra toda essa visão de resto bem articulada— da
história do desenvolvimento de sua própria atividade?
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Ele responderá, simplesmente, que essa visão da história foi
longo processo de aprendizado e que ela não podeinculcada em um

modelo deaos fatos do que émais fielse pretender seuo
podeDirá máximodesenvolvimento científico. serqueque o
entusiasmoé umcientista praticanteextraído da convicção do

se está fazendo opesquisando epara seguir uma crença em que
fundamentadamelhor, não podecrença sermas que essa

"racionalmente", seja, não existem princípios neutrosou que
sobre os quais pessoas racionais sejam obrigadas a aceitar que a
ciência é mais perfeita atividade pretensõesa com ao
conhecimento (se aceitação existe prática,essa na sua
fundamentação não deve procurada princípiosemser
transcendentais). Dirá que os casos históricos não se resolveram
pelo "novo e mais correto vencendo a tradição", mas sim pelo novo

ciênciado desenvolvimento davencendo o velho. Cada etapa
envolve recursos à retórica recursos que bem pouco see outros

se têm de razão e que a utilização dessesencaixam na visão que
é forja desenvolvimentolongo prazo, o que orecursos, a

científico.
retórica fatoresMesmo que se deixe outros menosa e

palavraslado, é forçosodignos" de notar comoque
testabilidade""harmonia","acurácia","simplicidade", ou

de regulamentação definitiva e,são passíveis“fertilidade" não
julgamentosconstantementeassim, noscomparecemmesmo

em situação dealternativa escolherde quecientíficos acerca
1990) chama esses termos, simplesmente, decrise. Laudan (Laudan,
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slogans' (p. 98). Mas que cientista admitiria que sua atividade
se baseia na aplicação mais ou menos subjetiva de "slogans"?

0 ponto central de toda essa argumentação é a demonstração
diferentes épocas, não estudavam os mesmos

problemas nem valiam dosse métodos demesmos aferição de
adequação à natureza. A unidade metodológica da ciência é uma
quimera inventada há tempo pela filosofia e articulada ao máximo
de sofisticação pelos neopositivistas.

Aristóteles interessavase pelo movimento dos corpos
relação à isso não pode ser equacionado

com o ternário que interessava digamos, Kepler. Pois,a» apesar de
ambos parecerem discutir mais ou menos a mesma coisa, o fato é

Terra", para Aristóteles, não era simplesmente maisque um corpo
nos encontramos. "Terra" tinha também o

significado de posição", de lugar privilegiado universo.no
a Terra estava em repouso não fazer umaera apenas

asserção sobre o estado da Terra antes, sobre sua essência.mas,
Equivalia, praticamente, a afirmar uma tautologia. 0 movimento
não era relativo como diria Galileu, algo dependente do estado de
movimento do referencial onde está o relação ao
objeto observado. Os corpos que não se moviam, segundo a física
aristotélica, diferiam essencialmente dos movimento. ■.corpos em
Dessa forma,

conjunto deo mesmo questões, fato éo que
estudavam temas bem diferentes. Nesse caso em particular,
da palavra (Terra)mesma dois sentidosem completamente

embora aparentemente Aristóteles e Kepler parecessem 
estar estudando

celestes em

é o uso

observador em

Dizer que

de que

Terra, mas

escolas, em

celeste, onde, por acaso,
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continuidade naleva os cientistas adistintos, que pensar em
tradição de resolução de um conjunto de problemas.

inclinações filosóficas, isso podePara o cientista sem
palavras. Além do mais, o cientista poderájogo deparecer um

casos exemplares, ondeexceção dessessempre argumentar
ter havido algo semelhante, não se pode aplicar a mesmaaté pode

linha de argumentação para toda a historia da ciência.
Em aceitação epistemólogoster entreresumo, para os

profissionais, Kuhn mostrar argumentos que destruíssemteria de
os principais dogmas do positivismo cair dogarrassem nas
relativismo, posição impossível Pois,que seria de defender.

à inadequação doscaso de ter bons argumentos quanto
positivistasdo restariadogmas positivismo, sempre aos o

alternativa Kuhn levariaargumento de dada umpor aque a
incompatível comem ciência"laissez faire" se

observa e,
responder à pergunta:

rivais,crise, frente várias alternativasem situação de a
registradas peladasalternativas diferentesescolhrerem

estabilidade dese postulehistória? E' preciso que uma certa
certo acordo ontológico que forneça um foromundo,visões de um

satisfatoriamente aPara responderentre teorias.para escolha

de uma complexa trama entreelementos derivadosse articulassem
comunidadesociologia dacientífico,métodoretórica,
práticareconhecidadisciplinadepraticantes comonauma

pi iAa

mesmo no

o que impediu os cientistas do passado de,

a realidade que

que, a

essas críticas, Kuhn deveria ser capaz de elaborar um modelo onde

mesmo, com qualquer conceito plausível de razão. 0 que

de

.7
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científica, meios educar futuroe os que se usam para o
cientista.

que a atividade científica, embora fosse menos aventureira que no
quadro pintado pelo positivismo, ainda assim mantinha um lugar
garantido para a criatividade individual e deixava o cientista
com alguma esperança de entender melhor isto é,natureza,a
evitando o relativismo.

Pode parecer paradoxal que um livro que, à primeira vista,
subtrai da atividade científica uma de suas características mais

criatividade do cientista no momento de propor
hipóteses_ possa ter tido tanta penetração nos meios científicos
profissionais. Um dúvida, é o caráter aparentemente
acessível do texto da ERC. Outro fator, mais sutil, é que Kuhn se
vale da própria retórica do cientista ao expor casos históricos
que corroboram seu modelo expor contra-exemplos à visão
positivista do processo de desenvolvimento científico. 0 quanto

históricos foram bem escolhidos sâoquantoesses casos e o
representativos da ciência em geral, foi assunto muito debatido
nas últimas duas décadas (cf. Shapere, 1964).

Para concluir, deve-se lembrar dos méritos da perspectiva
positivista, cumulativa, do desenvolvimento científico. A seu
favor conta, em primeiro lugar, autoridade de sistemaa um
estabelecido há décadas por epistemólogos, com os quais a maioria
dos cientistas está de acordo. 0 modelo tem o mérito de instalar
em um só quadro o caráter revolucionário da atividade científica,

fascinantes _a

e ao

fator, sem

Para ter aceitação entre os cientistas, Kuhn teria de provar
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sua busca apaixonada da
edifício do conhecimento está
última hora, a estabilidade do empreendimento esempre garante
faz com que o edifício fique,
mais completo e mais harmonioso.

0 modelo ainda guarda com o senso comum o sentimento de que
a experiência linguagem neutra baseada observação_ou uma na
isenta de teoria_ sempre decide qual a melhor alternativa, e que
as crises sempre podem ser superadas pela razão, desde que se
seja sempre, em qualquer fiel E'método.caso, ao mesmo o
preceito de nâo se mudar as regras durante o jogo. A ciência é o
produto mais acabado do conhecimento humano porque tem se mantido
fiel a um método de argumentação, de um lado,
sempre confrontar suas conjecturas com a experiência, por outro.

desse modelo firmemente ancorado tanto na tradiçãoEm lugar
filosófica como científica quantona tradição comum,

modelo que pretende, emaparece um
desenvolvimento científico nâo se apóia no que comumente se chama

cientistas constantemente forjam novas regras pararazão, que os
eventual validaçãoteste e

trapaça (aentendido comolimite, pode serlugar ao
ganha uma disputa eexpressão é de Feyerabend) uma veze que,

mantê-laluta parao cientistainstaurada uma nova teoria, a
Sua criatividade está voltada parasalvo do ataque por novidades.

a conservação do velho e conhecido e nâo no sentido de explicar o
inexplorado, otrilhar o

ciência comomodelo de Kuhn parece apresentar a uma
novo e

e a uma missão de

no senso
última análise, dizer que o

que só é feito em último caso.

a um momento, maior, mais epaçoso,

que, no
de suas atividades, que a razão cede

por um fio, com um método que, na

Enfim, o

verdade, em que, a cada momento, todo o
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conservadorismo e afastada da razão,atividade orientada para o
lado de principio, bemcolocando-a ao atividades humanas, em

menos nobres.
fornecertarefa de Kuhn então, dupla. Primeiro,A é,

provar que seu modelo é historicamente adequado,argumentos para
entram em sua confecçâo todos os elementos dade queno sentido

tal como se manifesta. Segundo, mostrarracionalidade científica
detudo valeleva ao relativismomodelo nâo e aoque esse

adiante, renegará a autoria desseFeyerabend (que, como veremos
slogan').

da tese de que aERC está a defesaprincipal daNo corpo
pseudo-mâo detransição, lançaperíodos deciência, em
discursoreduzidasnâo têmargumentações que umacomo ser

departidáriosaceitoracional de ser porregras que possa
de tradições de avaliação diferentes. Junto a essaontologias ou

mostrará que sua teoria gera umprincípio, Kuhnargumentação de
compreensão de algumas transiçõesmodelo que é adequado para a

pretende explicar tais transições, umamodelo nâohistóricas. 0
maisalgum estratosignificaexplicar recorrer aquevez

fundamental e bem justificado de asserções e a partir dele provar
em questão. Kuhnexclusivamente lógicos o pontovia mecanismos

descarta a existência de tal estrato privilegiado.
traços de uma possível trilha para o relativismoOs últimos

serão apagados no "Posfácio". Muito do trabalho posterior de Kuhn
questõesgeradosmalentendidossentido desfazerserá no por

questão daexemplo,ERC,levantadas aporcomo,na
tratará deteorias. Nesseincomensurabilidade entre caso, ele
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teoriasnâo é pelo motivo de duasmostrar seremque
impedidos deincomensuráveis defensores estarãoque seus
escolhaconfrontá-las. Outro é dade atrito entreponto o

teorias: Kuhn argumentará no sentido de que os cientistas sempre
(o que parece óbvio, dada a história da ciência),fazem escolhas

teorias. Noutraseleição deausência demesmo na regras para
palavras, regras _ou razão apoiada em regras_ nâo sâo essenciais
para que se faça escolhas entre teorias rivais.

Passamos deagora à apresentação dos principais pontos
argumentação sobre os quais Kuhn fundamenta seu modelo.

1.2 0 Modelo

ERC, só estudará a transiçãodecorrer da entreno
paradigmas. As considerações do autor sobre essa transição valem,

a transição entre as fases pré-modificaçôes, paracom pequenas
uma disciplina dentre asparadigmática deparadigmática e que

costumamos chamar "ciências naturais".
Uma determinada conhecimento,atividade com pretensões ao

quando pára defase paradigmáticadita cientifica, atingiu a
escolasde princípios. As diversashaver debate em torno que

fenômenos concordamestudam determinado conjunto de com que a
o paradigma dapartir daí,melhor. Auma delas é avisão de

escola vencedora ganha aceitação geral e passa a ser base de toda
tradição de estudo naquele campo. Pode haver especialização nasa

podede cientistascada grupoisto é,diferentes escolas, se
diferentesfenômenos,dedeterminado conjuntodedicar a com

Kuhn,
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grupos podendo estudar diferentes fenômenos. 0 que importa é que
todos os grupos admitam uma ontologia
fenômenos diferentes, concordem com que estes sejam manifestações
das entidades catalogadas naquela ontologia aceita por todos.

Esse acordo que se segue à transição de paradigmas nâo se dá
de maneira explícita. Existe debate entre
debate nâo visa exatamente a descobrir, desapaixonadamente, qual

"melhor" paradigma. As escolas lutam para fazer valer seu pontoo
de vista, em detrimento dos demais. A vitória
baseia fatores diversos (autoridade) dosem como o peso
defensores de cada escola ou a "demonstração" pública de que uma
delas (a que defendemos, claro) verdade iramente representa a
continuidade da tradição.

Feyerabend sublinha que este último é exatamente caso
de Galileu. Ao apelar para o fato de que muito de suas teorias já

contido platonismo,estava Galileu valia-se dono recurso
retórico que visa a abrandar o choque do novo, vestindo-o de uma

o aproxima da tradição conhecida. Contam tambémroupagem que
fatores económicos, sociais, políticos, religiosos etc. A análise
"objetiva dos fatos para se tentar decidir racionalmente sobre
que teoria melhor os explica é tentada também. Mas cada escola
fala sua própria língua e essa discussão acaba sendo infrutífera
do ponto de vista puramente lógico, forçando a entrada em cena de
outros mecanismos, para que haja escolha entre teorias.

A certa altura desse debate, uma das escolas começa a ganhar
adeptos, o sufoca tradições rivais. A contrapartidaque as
sociológica desse fenômeno é o que Robert Merton (Merton, 1968)

esse o

de uma delas se

comum e, mesmo estudando

as escolas, mas esse
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escola,Mateus". Quanto mais se desenvolvechama "efeito uma
adeptos ganha, maior seu potencial para desenvolver-quanto mais

premiaçôescitações ede um sistema demais atravésse ainda
escolha Osreforçar feita.efeito acabamútuas. Esse por a

paradigma vencedor serão os quepesquisa ligadosprojetos de ao
receberão maioresmelhores inteligências,atrairão as os que

pesquisa, os que terão maior apoio das universidadesverbas para
paradigmasetc. Os rivais, estimulos, tenderãosem esses a

desaparecer. Assim, paradigmaprimeira escolha reforçaa o
vencedor através de uma série de mecanismos que pouco teriam a

sucesso do ponto de vista estritamente científico. Istover com
científico for"estritamente entendido termosemse

fidelidade a um métodosinónimo de lógico,positivistas, como
imutável.atemporal,

determinado,podetransiçãodeEsse momento aser
dos manuais com os quais são iniciados os.posteriori, pelo exame

Todos mencionam os mesmos princípios básicos,cientistas jovens.
com matizes apenas de caráter didático. Começam a aparecer livros

dosinteiradopúblico jávisandoadiantados,mais uma
publicadospesquisadeartigosOsteoria.princípios da em

no dizer deespecializados e,tornar maisrevistas tendem
trabalho 'inicial deUma"esotéricos".Kuhn, que ovez

cientista já não se preocupa em serfeito,convencimento está o
maior que o estritamente ligado à suaum públicoacessível para

área de interesse.
acordoestá deteoria novaque nenhumaVale lembrar com

todos os fatos já conhecidos do campo que pretende explicar. Essa

a se
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característica das teorias científicas é reconhecida seja por um
positivista lógico ortodoxo seja f ilo-anarquistapor um em
epistemologia. Assim,
que ela está aceitando
de problemas futuros, promessa que se impõe sobre as outras com
base no sucesso obtido na resolução dos problemas já atacados.
Nesse sentido, pode-se também dizer aceitação deque a
determinado paradigma é um fenômeno irracional: ele é aceito
menos pelo que fez no passado e mais pelo que se sente ele poderá
fazer no futuro. Uma vez que não existe como avaliar o rendimento
de determinada teoria no futuro, a escolha de uma entre diversas
alternativas deve se basear "pressentimento deem um que as.
coisas poderão dar certo". As teorias perdedoras não conseguiriam
despertar o mesmo sentimento na comunidade. Tal pressentimento",
desnecessário lembrar, não pode encaixar quadro dase no
racionalidade científica desenhado pelo neopositivismo.

Dada a diversidade de fatores levam à ■escolha deque

determinado paradigma para orientar a pesquisa ciênciaem uma
natural, Kuhn não se arrisca a tentar definir qual a via para que
uma disciplina paradigmática. Seu livro, de resto, nãose torne
tem pretensões preceptivas. Pretende teseapenas negar a
positivista da possibilidade de escolha lógicapuramente ou
racional entre teorias rivais. Os apresentados mostramcasos
instâncias históricas em que melhor pode ser vista a falência da
tese positivista.

***

é, na verdade, uma promessa de resolução
quando a comunidade aceita um paradigma, o
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Uma vez que todos participantes de tradição deos uma
pesquisa aceitam um paradigma oriente, faseque os começa a

melhor caracteriza a atividade dos cientistas é a da resolução de
quebra-cabeças.

Nessa altura a tarefa dos cientistas é melhorar os padrões
de medida Já conhecidos, aprimorar o cálculo das constantes da
teoria, tentar ampliar o campo de aplicação da teoria etc. Aqui,
teoria" "paradigma" estão sendo usadas indiferentemente.e

Grosso modo, o paradigma contém o que a epistemologia clássica
chama teoria, mais seus próprios métodos de validação (sejam os
métodos de validação poderiamos chamar propriamenteque
científicos jnargens de erro admissíveis, preferência por certos
tipos de instrumentos de medida etc._ sejam valores maisos
abstratos que cientista avaliar hipóteses,o usa para como
simplicidade, harmonia etc.). Classicamente, tais métodos
deveriam ficar de fora das modas científicas, deveriam ser o foro
neutro para’debate entre teorias rivais. Mas isso não acontece no
modelo de Kuhn. Cada paradigma carrega consigo própriosseus
métodos de validação e é isso o que torna impossível a decisão
racional entre paradigmas rivais. Não há razão externa, neutra,
atemporal e comum a teorias rivais.

sobre os slogans". A permanência dos slogans criamesmos a
sensação de continuidade (que todo cientista natural estará

admitir). A diferença depronto a peso que cada escola atribui
aos slogans é a raiz da descontinuidade _em termos racionais_

Retomando um termo de Laudan, 
citado mais acima, diferentes paradigmas colocam diferentes pesos

chamada por Kuhn de "ciência normal". Nesse ponto, a analogia que
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cientistas).
Esse trabalho eminentemente conservador do cientista leva ao

que Kuhn
de Procusto traçada pelo paradigma (en passant, Kuhn usa

a analogia da cama de Procusto com relação à visão positivista da
108). Em um primeiro momento, o cientista

deixa essas anomalias de lado, para estudo posterior. Ele confia
em seu paradigma e acredita em que a anomalia é fruto de pesquisa
precipitada, que queimou etapas. Começa então a atacar partes do
problema que levou à anomalia com a finalidade de, ao longo do
tempo, resolvê-la.

Essas anomalias na verdade, estão presentes desde que_que,
a teoria é proposta_ podem não se resolver com essa pesquisa mais
apro fundada. As consequências que essa permanência pode ter para
uma teoria estabelecida dependerão, novamente, de fatores pouco
ligados ao debate racional.

Dentro do quadro clássico, da anomalia deveriaa presença
despertar a idéia de substituir os princípios da tradição de
pesquisa por outros mais adequados ao campo de fenômenos, ou

substituir o paradigma por outro competidor em
melhores condições de resolver a anomalia. Mas isso só é feito em

Por exemplo, conta muito autoridade do cientistaa que
enfrenta anomalia. Se for cientista relativamentea um
desconhecido dentro da comunidade, da anomalia aa resistência
tentativas de explicação poderá ser atribuída à incompetência do

entre dois paradigmas (o que já não parecerá tão familiar para os

na cama
recusam" a entrar

último caso. Antes, muito tem de ser avaliado.

seja, dever-se-ia

denomina anomalias, fenômenos que "se

ciência. Kuhn, 1970, p.
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Se esse cientista afirmar que vale a penacientista que a estuda.
sobre ele a reprovaçãoparadigma, caiprincípios doalterar os

que é mau ferreiro aquele que se lamenta dedito deexpressa no
nessa decisão são oOutros fatoressuas ferramentas. que pesam

deproblema,estudalaboratórioprestígio do grauooque
sendo estudadoproblema estádesenvolvimento do país em que o

dá uma medida indireta da maturidade das instituições(pois isso
de pesquisa ali instaladas) etc.

instituição deprestígio, emcientista dede umNo caso
(essehá muitoestudando problema tempoprestígio, estar o

bem pouco racionais), entãoem basesé decidido"muito também
exauriuo paradigma jáser possível suaspensar quepassa a

possibilidades e que é hora de procurar por uma nova alternativa.
envolvidosdenessa decisão fatoPesa também nasoso

conseguiremproblemaresolver otentativas de seusconvencer
a questão é consideradaquestão. Secentralidade dapares da

periférica, se
encruzilhada dos caminhos de resolução deestiver naa anomalia

diversos problemas atividade norteada pelo paradigma,dentro da
concentrar esforços de toda aentão é hora de se pensar ou em

problema específico ou,resolver essedireção decomunidade na
substituir o paradigma vigente.

são exatamentefatores nãotodos essespode ver,Como se
Mascomentário.dispensamprestígioligadosracionais. Os a

muito tempo" para que umé possível decidir quanto étambém não
problema é centralquanto uma solução,problema resista ou o

sua solução sempre poderá esperar. Por outro lado,

então, em
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dentro de uma teoria. Do ponto exclusivamente lógico, nâo há como
definir univocamente essas questões.

0 fato de esses fatores afeitos debateserem pouco ao
racional nâo quer dizer que a transição de um paradigma a outro,

determinação do momento em que se deve começar a procurarou a

por alternativas ao paradigma vigente sejam questões decididas de
forma inteiramente irracional. De alguma forma pouco determinada

lideres da comunidade sabem quando é o
momento de considerar seriamente outras alternativas que estejam
disponíveis. Resgatar essa sabedoria é a tarefa de uma teoria
mais esclarecedora da racionalidade. E' a tarefa de Kuhn.

0 cientista é preparado ciência normal,para a para a
articulação do paradigma em face de problemas mais ou menos

é algo alheio ao quotidiano
do cientista (salvo as anomalias "clássicas", as que esperam
resolução desde a época em que o paradigma foi instaurado). Mas,

nâo sâo do trato direto do cientista. Aparecem como
problemas cuja solução é de longo prazo, que ilustram a atividade
da própria disciplina, é,isto determinada disciplinauma
científica pode ser definida como aquela que tenta resolver os
problemas x, etc". 0 trato do cientista com anomalias devey, z

basear princípios familiares atividadese em pouco suaa
quotidiana.

de crise cientistas mais procuram o apoio da filosofia.que os
Nessas épocas de crise, o cientista começa a duvidar nâo apenas
das teorias que articula, mas mesmo da teoria do conhecimento que

Kuhn traz,

mesmo essas,

previstos. A anomalia, por definição,

como ilustração para esse ponto, que é nas fases

explicitamente, os
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está por trás delas. Em um último esforço para salvar o paradigma
vigente, cientista tentará manobra metodológica viao uma
filosofia. Se tiver sucesso, muda as regras de avaliação do jogo
sem mudar seus princípios ontológicos. 0 debate, nos primórdios
da mecânica quântica, sobre acaso deveria ser considerado
parte da natureza ou medida da ignorância do cientista, é um
exemplo de debate puramente filosófico cujo objetivo é esclarecer
uma questão nascida no âmbito da ciência natural.

quaisquer outros problemas dentro da ciência normal, sâo
aprendidos pelo cientista novato em contato com seus mestres. 0
que pode ser obtido de manuais leva o iniciante apenas à borda da
verdadeira atividade científica. 0 ingresso atividadenessa
depende de contato direto. E por quê? Porque os padrões que regem
a comunidade fazer científicos nâo podem ser inteiramente

palavras. Muito é conhecimento tácito (para usar
de Polanyi),um termo é conhecimento do como se faz e menos do

se faz de determinada forma. Ou seja, é conhecimento dopor que

qual se participa, mais que conhecimento do qual se dá ou se pede

justificação.

***

Vale aqui um parêntese acerca da possibilidade de codificar

atividade científica. Nenhum positivista lógicoem regras a
defenderá é possível substituir, formação do jovemque na
cientista, aprendizado direto, em contato pesquisadoro com o
mais experiente. Nem nenhum positivista defenderá as vantagens de

atividadecodificarse tentar todas as regras que regem a

codificados em

se o

e o

Essa maneira de tratar as anomalias, assim como de tratar de



47

quotidiana do cientista. 0 ponto é os positivistasapenas que
acreditam em que o impedimento para a explicitação dessas regras

de caráter prático. Em teoria, nada há que impeça essa
codificação. Ela, simplesmente, nâo valeria o trabalho" (o
mesmo valeria, formalistas dopara os
relação à matemática pode ser reduzida à lógica,
mas o trabalho necessário para isso extrairia energia preciosa da
pesquisa matemática canalizada cujovertentepara ser numa
resultado é conhecido de antemão). 0 Kuhn defende éque a
impossibilidade de se isolar tais regras. A única alternativa
seria defini-las uma a uma. Kuhn afirma que nâo seriam possíveis
esquemas (como existem esquemas de axiomas em lógica) para essas
regras. A descrição caso a caso seria inevitável. Outro ponto é
se tais regras seriam exclusivamente "científicas". Kuhn duvida

quais bastaria aderir ou usar para ser definido comoregras as
cientista.

Essa questão do aprendizado é um que Kuhn atraiponto em
irresistivelmente o leitor que é cientista praticante. Ele sabe

atividade jamais poderia ser aprendida através apenas deque sua
manuais. Mais que isso, ele também sabe muitos deque seus
procedimentos de laboratório jamais chegam a explicitadosser

colegas eentre seus que alguns, quando o tentam, nâo conseguem
encontrar base científica muitos entre eles. Além disso,para
todo cientista experimental sabe é difícil repetirquantoo
experimentos, isso quando ele realmente tenta repeti-los (sobre o

início do século 20, com

é, apenas,

matemática: a

que existam regras de natureza essencialmente científica, isto é,
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quanto é, na verdade, incomum a repetição de experimentos, cf.
Broad & Wade, 1982, cap. 4).

Uma vez resolvido o aprendizado básico, o futuro cientista
receber formação individualizada dentro depassa a um

laboratório. Sua linha de pesquisa, desenvolvida,para ser
necessita tanto de habilidade teórica formulação de_para
hipóteses dignas de teste, exemplo_ prática. Ospor como
aparelhos que manuseia têm seus fundamentos assentados em outras
disciplinas científicas, das quais ele tem notícia (umpouca
citologista usa

entender nada dos fundamentos do funcionamentosem desse
aparelho). Assim, durante uma cientista será, às

cientista às técnico. Essevezes, trabalhoe, vezes, apenas
laboratorial mostra ao estudante o que deve ser testado e o que,
em cada momento, deve ser deixado entre parênteses, o que deve

deixado inquestionado. daMais, desenvoIvimentoser para o
cientista deve se basear nos trabalhos de outros,

protocolos de experimentação desenvolvidosusar outrospor
cientistas. Esses protocolos raramente são aplicáveis in to to.

Reagentes podem diferir em qualidade de um país para outro, podem
diferir em termos de impurezas, a calibraçâo dos aparelhos pode
variar muito, um aparelho construído em um país de clima frio
pode necessitar de ajustes usado em clima tropical,para ser
ajustes esses inteiramente calibráveis e assimnem sempre por
diante. Enfim, o cientista acredita em que um mesmo protocolousa
de experimentação, embora não possa justificar inteiramente essa

com desenvoltura um microscópio eletrónico mesmo

pesquisa, o

pesquisa, o
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crença. No laboratório, portanto, estão em jogo várias atividades
diferentes:

1. cientista deve fazer hipóteses sobre áreao sua
especifica;

2. deve deixar de lado certas incertezas e fazer de conta
que elas sâo estáveis e que nâo prejudicam sua atividade;

3. deve fazer ajustes procedimentos inventadosem por
outros;

4. deve dividir tarefas sipara mesmo e para seus
assistentes e achar meios de garantir que tais tarefas obedeçam
aos mesmos padrões de qualidade.

Essas sâo apenas algumas das atividades desenvolvidas num
laboratório. Conforme a formação do cientista se completa, outras
questões, como por exemplo a manutenção do funcionamento geral do
laboratório, entram na agenda do pesquisador.

Chega então a hora do paper. Aí, problemasda publicação
comezinhos de laboratório nâo têm lugar. Desaparecem o acaso, os

em poucas palavras e mesmo os resultadosajustes injustificáveis
que prejudiquem a hipótese a ser defendida e provada. 0 cientista
nâo subtrai dados ruins, na maioria das vezes, fim decom o

colegas. A intenção é exatamente a oposta: ob dadosenganar seus
ruins fruto defeitos experimentaissâo, ele acredita, de
impossíveis de localizar. Deixar defeitos dasconstaresses
tabelas e análises estatísticas serviria apenas paraentrar nas
mascarar resultados bons. Assim, tais dados sâo eliminados . em
prol da boa ciência de exposição.da clareza Quanto aose
ajustes, colegas enfrentamcientista pressupõe oso que seus
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mesmos problemas dado o pouco espaço que as revistas reservame >
aos pesquisadores, nâo vale a pena perder páginas com isso. Além
disso, ele nâo acredita qualquer exposição em palavrasem que
resolva inteiramente o problema. Esse paper pretende nâo apenas

no laboratório, mas também deve servir paraexpor o que ocorreu
convencer agências de financiamento
retórica é fundamental para o sucesso do trabalho. Ele nâo apenas
deve resultados bons, resultadosprometer aindaexpor mas
melhores.

falar em quâo central é o aprendizado direto de
uma especialidade, o quâo pouco pode ser aprendido em livros e,
por conseguinte, o quâo pouco pode ser codificado em palavras,
Kuhn reflete aquilo em cientistas acreditam mais,que os e,
observam em seu dia-a-dia.

Até aí, a mecânica do desenvolvimento da ciência proposta
por Kuhn na ERC parece perfeitamente plausível do ponto de vista
histórico. 0 cientista adquire conhecimento de livros mais, doe,
aprendizado direto no laboratório com os mestres. Sua confiança
nas opiniões de quem tem mais prestígio dentro da comunidade é
total. Sua tendência ao analisar os insucessos de outros passa
primeiro pelo pensamento de que o cientista analisado nâo soube
usar bem as ferramentas da teoria para só muito depois chegar a
duvidar da teoria na qual acredita. Mesmo a conversa acerca de
alternativas diferentes do paradigma vigente é vista apenas como
estimulante intelectual no trabalho de articulação do próprio
paradigma.

Assim, ao

de pesquisa. Dessa forma, a
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seguiu Kuhn até esse ponto começam0 problemas para quem
quando se quer definir o que seja mudança de paradigma. A questão

articular"podequal ocoloca é: umagrau em que seque se
assim, dizer que se está em um mesmoteoria científica aindae,

que ponto se deve falar que um paradigmapartir deparadigma? A
questõesde outro? Respostasem prolfoi abandonado essasa
Kuhnsejaderigorosoexame maisexigem um umparao que

incomensurabilidade entreele entendedo queparadigma e por
tem papel central no tópico da escolhaconceito que

entre teorias rivais.

1.3 Explicitações

Posfácio", reforma suas
à questão é importante pois,A respostaas explicita?teses ou

trabalho de examinar as aplicações que se fazdependendo dela, o
deinteiramentemudasociaisnas ciênciasde Kuhndo modelo

caráter.
retratou"dirão autorKuhnCríticos de noseque o

em outros textos (ver, especialmente, Shapere, 1971Posfácio" e
1971). No entanto, nenhuma das teses que aparecem nae Musgrave,

deixa claroautor. Kuhnposteriormente refutadaERC é por seu
em diferentes acepçôes, dáparadigma"termo

preferência clara isso(discutiremosdelassomente aumaa
(um conjuntoexemplara depreferida éa acepçâoseguir). Se

problema-solução que serve de modelo fornecedor de analogias para
de determinada disciplina), entãode praticantesuma comunidade

use o

teorias, um

que, embora

Kuhn, em textos à parte da ERC e do
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um paradigma é algo cuja definição é bastante objetiva. Dessa
maneira, "compartilhar um paradigma" torna-se uma expressão que
deve ser casos bastante localizados.restrita a particulares,
Como lembra Martins (Martins, 1972, 19), "nâoP-
podem existir, paradigmas da física ou da química". Assim, nada

impede que, por exemplo, a física valores maisem
duradouros e, mesmo assim, haja mudanças de paradigma na física.
Kuhn deixa isso claro Já em 1966, no artigo Comentário sobre as
Relações entre Ciência e Arte", editado posteriormente como parte
de A Tensão Essencial":

'Nunca pretendi limitar as noções de paradigma e

revolução às "teorias principais". Pelo contrário acho

especialmente importante que esses conceitos sejam tais

que permitam um entendimento mais completo do caráter

estranhamente não-cumulativo de eventos como a

planetadescoberta do oxigénio, dos raios-X doou

Urano. (Kuhn, 1977, p. 350)

Logo, quando Kuhn escreve, Posfácio", que a ciência estáno
ancorada em "paramount values" desubsistem às mudançasque
paradigma, isso modelo central. Nâo estáem nada afeta seu
reconhecendo ipso facto que nâo existam paradigmas ou rupturas,

que existem maispontos ou menosmas apenas que permanecem
constantes numa transição entre paradigmas sucessivos.

sempre existeque Kuhn reconhece queAinda mais, uma vez
peladebate terminadebate entre escolas rivais que essee

incomensurabilidade",vitória de uma das escolas e só uma delas,

se ancore

existem, nem
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relativismoincomunicabilidadejamais significoupara ele, ou

radical.

todasafirmamdaqueles que"A despeito asque

sentidoesclarecerpretendeuKuhn seuquevezes

própriaverdade,ele,original suareescreveuna

história ou mudou de idéia.

distinguirpretendeuque Kuhn asERC mostra sempre

racionalargumentaçâodepersuasão e queformas de

daquelas formascomunidades científicasacontecem nas

acusado deéelepersuasãodeirracionais que

(Bernstein, 1983, p. 53)endossar.

observações _que serão melhor desenvolvidas adiante_Essas
Kuhnaqui para assinalar claramente uma atitude:sao importantes

seu modelo. Tudo o que é relevante no modelo de Kuhn jánâo muda
ERC ou aocontemporâneos àposteriores ouERC. Textosestá na

Logo, má leitura de Kuhn éapenas explicitam o modelo.Posfácio
quem lê e nâo de quem escreve. Nossa exposição cobreproblema de

modelo de Kuhn e desvios de leitura desse modelo consumados poro
filosofia,mesmo daáreas (ou comode outrasteóricos vindos

énâoerradamenteKuhn_interpretarShapereacontece como
de cientistas sociais, felizmente). 0 fato deatributo exclusivo

dessadeterminado autor nâo ter lido mais que a ERC nâo desculpa,
dequestõesàstangeleitura, peloforma, sua quemenos no

normalmentetradicionalciênciaàirracionalismo ataquee
imputados a Kuhn.

***

uma leitura simpatizante da
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0 termo paradigma, em sua acepçâo primeira (como assinalado
Oxford English Dictionary", primeira edição), dizerno quer

"exemplar".
"A exemplar, exampl eexampl e. Anpattern, or

pattern of the inflexion of a verb otherornoun,

inflected part of speech. (volume 7, p. 449)

Embora seja essa a noção adotada por Kuhn, ele mesmo não foi
muito fiel a ela no decorrer da ERC.

0 primeiro trabalho importante gruposa separar em as
diferentes acepçôes Kuhn usa a palavra paradigma foiem que
feito Margaret Masterman (Masterman, 1970). Depois depor
levantar 21 usos diferentes do termo dentro da ERC, Masterman
dividiu esses usos em três categorias:

1. Metaparadigmas ou paradigmas metafísicos. Uma passagem
típica em que Kuhn utiliza a noção nesse sentido seria:

"Direi desde logo mui toconcepçãoque essa

corrente de o que ocorre quando os cientistas mudam sua

maneira de respeito de assuntos fundamentaispensar a

nâo pode ser totalmente simplesser um

engano. É parte essencial de um paradigmaantes uma

filosófico iniciado por Descartes desenvolvi doe na

mesma época da dinâmica newtoniana. (Kuhn, 1970, P-

121)

Nesta citação, Kuhn se refere ao decostume separarse
interpretação. 0 paradigma filosófico iniciado porobservação de

quando mudam teorias, muda aDescartes seria a concepção de que,
interpretação dos mesmos fatos. Nesse sentido, "paradigma" assume

errónea, nem
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todo pensamento,orientateoriadeproporções oqueas
que estejadisciplina cientificaindependentemente da vogaem

respeito mais à naturezasociológicos. Dizem2. Paradigmas
de um corpo decaracterísticas estruturaisque àsda aceitação

doutrina. Por exemplo:
judicial aceita no direitouma decisãoTal como

melhorobjetoéparadigma seraum

maiscondiçõesprecisadoarticulado e ounovasem

P- 23)rigorosas.

Kuhn ressalta que um paradigma deve ser algo aceito por toda
formaque dedefine (aindaSua aceitaçãouma comunidade. uma

0comunidade.esclarecida) essacircular que resta ser mesma

paralelismo com o direito ressalta ainda que o paradigma é aceito
de um problema inicial e, ao mesmo tempo,como solucionador como

inicial deve ser umadecisão"futuras soluções. Apadrão para
SecondEm seuproblemas futuros.analogias paraprovedora de

não se podeParadigms", de 1977, Kuhn mostra comoThoughts on
pensamentosubstituamciência comtrabalhar em oregras que

aplicaçãoarticulação doanalógico. A casosa
fenômenos a um padrão subsumível aoadaptação desemelhantes, a

cientista deve perfazer usando ooperações queparadigma, são o
semelhanças de família". Tal procedimentoque Wittgenstein chama

não é redutível a regras.
sentido de paradigma, vale lembrar queEm conexão com esse

um dos fatores que pesam na aceitação inicial de um paradigma é a
ele parece apresentar como ferramenta útil para ocapacidade que

(Kuhn, 1970,

numa época em particular.

paradigma, sua

costumeiro, o
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futuro. Assim, mais uma vez,
aceitação de um novo paradigma a uma reflexãoassimilar ade se
Um componente fortemente subjetivo (a crençapuramente racional.

parte essencial dorecém-aceito) édo paradigma
processo de escolha entre paradigmas rivais.

paradigma fazde uma aceitaçãode definirEssa maneira
enterradopareciaciência umvoltar ao âmbito da aspecto que

dos séculos 16 e 17: a teleologia.revolução científicadesde a
dessa revolução (ver, especialmente,pontos fundamentaisUm dos

foi passar a admitir, como explicaçõesPP. 89-95),
somente aquelas que levassem emfenômenos naturais,válidas para

causas e, jamais, fins (como era o caso na mecânicaconta apenas
apelo_isto eventosteleologiaaristotélica). Se aoa

fenômenos presentes_ deviase explicarfuturo parasituados no
das explicações científicas, parece natural supor queser banida

método científico não devesse padecer de traços teleológicos. Eo
codificadocientífico,métodoverdade. 0éisso porcomo
numa razão dadaDescartes oupensadores como
conjecturas noa apoiarexperiência passada(no passado) nae

faziamrazãonatural daa luzindução quantopresente. Tanto
descobrirajuda,características dadasapelo a sua

essencial àcomponenteidéia defuturo. Afatos no umque
aceitação de uma teoria deva ser uma referência ao futuro está em
choque direto com tais cânones metodológicos.

3. Artefato ou construto. Esse é o termo preferido por Kuhn,
e que ele chama de "exemplar".

é,

a definição exclui a possibilidade

na fertilidade

para, com

Bacon, fundava-se

Burtt, 1932,



57

baseadaciênciaé,normal cisto'Ciência num

firmemente baseada ema pesquisaparadigma> significa

mais realizações científicas passadas <o que é a

de paradigma>. Essas realizações sâoprópria definição

algum tempo por alguma comunidadereconheci das durante

científica específica

p. 10)

"metaparadigmadizer quehierárquicos, podemosEm termos
significa crença profunda, por exemplo, de que toda hipótese deve

experiência ou de que explicações devemjulgar pela
exibir estrutura lógica (ainda que nâo rigorosa e explicitada). É
a maneira mais abrangente como se pode entender o termo.

No nível
fatores que mantêm coesa determinada comunidade de praticantes de

dechama coletivamenteKuhn osEsses fatores,uma disciplina.
ERC;principal da(embora nâo"matriz disciplinar" corpono

primeirapelausadoé um termo no"matriz disciplinar vez

generalizações simbólicas, crenças eERC), incluem"Posfácio" à
valores.

mais próximo da atividade quotidianasuperfície _eMais na
exemplar". Sâo as realizações científicasdo cientista_, está o

Sâo essas realizações que servirãouma comunidade.concretas de
praticantes tentem estenderde modelo ospara que

fornecedor de analogias. Esse é oé um0 exemplarcasos novos.
sentido pretendido realmente por Kuhn em seus trabalhos.

Normalmente, leitores de Kuhn vindos de outras áreas falham
mais estrito de paradigma. Pelos padrões deesse sentidoem ver

para sua prática posterior. " (Kuhn, 1970,

se permitir

uma ou

o paradigma a

seguinte, situa-se o paradigma sociológico. Sâo os

como proporcionando o fundamento
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paradigmaspoderá encontrar emalguémdificilmenteKuhn,
sociologia ou em ciência política. Poderá encontrar algo no nível

de exemplar. Para Kuhn, nâonívelmas nâode metaparadigma, no
física ou aabranjam áreas como aparadigmas queexistem mesmo

realizações práticas que se tornamquímica. Paradigmas, por serem
respeitodizer aobrigatoriamente,devem,modelares

examinadas as subdisciplinas da sociologia,subdísciplinas. Mas,
pesquisaalgoencontrarádificilmente comoexemplo, sepor

por uma solução de sucesso esistemática orientadacontinuada e
que seria requisitonâo faça apelo reiterado a fundamentos, oque

regidoéque determinado umporse dizer campobásico para
dáKuhnsentidoestritamente o aoparadigma, respeitado que

termo.
Kuhn irá refinar em artigos posteriores dizOutro ponto que

incomensurabilidade. Duas teorias Ti e Tzquestão darespeito à
sâo ditas incomensuráveis se nâo há foro comum para que se decida

'A primeirade Taem detrimentode Tiem favor
Se doistrivial, dado o modelo de Kuhn.questão parece

representam nâo apenas teorias diferentes,paradigmas diferentes
diferentes, valoraçôes diferentesde experimentação

diferentes,vida segue-sedeformasenfim,resultados,dos
mundosdoisdeterminamparadigmasdoisdiretamente que

apresentaPipelo paradigma umamundo definidodiferentes. 0
pelodeterminada02ontologiadadiferenteOi,ontologia

paradigma Pz.

ou vice-versa.

mas métodos

vista, a
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distanciamentodesentido medirnâo temDe saída, graus

entre Pi e Pz em termos de suas respectivas ontologias. Dentro do
modelo de Kuhn nâo é mais sustentável uma afirmação como:

"As teorias de Kepler e Galileu foram unificadas e

mais forte e melhorteoria logicamentesuperadas pela

deteoriasforma,Newton; datestável de asmesma

Fresnel e de Faraday pela de Maxwell. Por seu turno, as

unificadasforamMaxwelldeNewton e eteorias de

p.220)superadas pela de Einstein.

na relação que tem comUm termo nâo
nâo há como avaliar asoutros termos

diferirpodemElasontologias.duas"diferenças" entre
de um conceito.modo_ em termos apenas_sintaticamente, grosso

alguma reserva (cf. Kuhn, 1983)Mas a tese holista _que Kuhn, com
interligam e a presença de umesposa_ afirma

_mas nâo totalmente,altera substancialmente como
Dessa forma,veremos mais à frente_ uma teoria (ou um paradigma).

de Kepler por Galileu. 0 que há sâo ontologiassuperaçãonâo há
comparadas grosseiramente e apenas napodem serdiferentes que

uma teoria se dá apenas com baseopção porprática. Em
lugarexisteNâopráticas. umaparaapreciaçõesnessas

redutibilidade lógica rigorosa como a implicada pela afirmação de

Popper.
doisdeincomensurab i1idadedaforma, teseDessa a

paradigmas afirma apenas que nâo existe foro final para a decisão
observação nâo é neutra, dependediferentes. Aentre paradigmas

assim, partidários de doisda ontologia a que se esteja ligado e,

(Popper,1974,

novo conceito

que os conceitos se

correntes na teoria. Assim,
vale" apenas em si, mas

suma, a
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diálogo de surdos" (Kuhn, 1970,travam umparadigmas distintos
debate entre químicos partidários daPP-

adversários, em fins do séculoproporções fixaslei das seuse

18).
deimpo s s ib i1idadenâoafirmação, segueDessa se

modelo de Kuhn seria trivialmentecomunicação. Se
realmentedistintasescolaspertencentesfalso: cientistas a

conceitos e métodos e, normalmente, nâo chegamdebatem, discutem
1982) define a questão:

conceitualvocabulário se"Aplicado queao

teoriadetornointerior umadesenvolve emeno

funciona' incomensurabi1 idade'termocientífica. o

medida comum' torna-sefrase 'semmetaforicamente. A

sâoteoriasque duascomum'. Afirmar'sem linguagem

então afirmar que nâo existe nenhumaincomensuráveis é

qualtipo, àqualquer outroou delinguagem, neutra

deconjuntosconcebidasteorias, comoambas as

(P-traduzir sem resto ou perda.enunciados, possam se

670, sublinhado nosso)

ambasqual aslinguagem parauma terceira aNâo existe
traduzidas e a pendência entre elas comparadateorias possam ser

supostamente, tal linguagem existisse, aMesmo que,e resolvida.
Antestradução. que asfizesse umaprática impediria que se

atingissem esse fugidio denominador comum, aescolas debatedoras
Esses outros meiosquestão já estaria resolvida por outros meios.

"efeito Mateus"_ quantopressões sociaisincluem tanto
daescolas.diferentesvaloresdediferentes atribuições por

a acordo. Kuhn (Kuhn,

_como o

assim fosse, o

131-33, em conexão com o
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disputa a escolaacomunidade de
(ou omais fértil a umaque prefira

contrário) e,
resultados à comunidade relevante.

daquestãochave aparaéperda" aresto"Sem ou
Kuhn a entende. Nenhuma teoria pode,incomensurabilidade tal como

traduzirpretendervocabulário,somente seuusando
possiveisSâoteoria.outraenunciados de

comparação epermitemjustamente queastraduções parciais
deixam algo detraduções sempreescolas. Mas essasdebate entre
outra teoria.nâo têm

Retomando o
newtoniana quehá massanewtonianos: nâoem termos

velocidade.
confunda comnâoincomensurabilidade sePara que

deconceitoformula oKuhn"incomunicabilidade",
”incomensurabilidade local :

teoriasduasàscomunstermosdos"A maioria
significados,seusmesma formafunciona da

étraduçãosuapreservam;sejam, sequaisquer que
traduçãodeproblemasSurgemsimplesmente homófona.

(quetermosdesubgrupopequenoumparaapenas
enunciados que osinterdefinem) e para osusualmente se

'incomensurabilidade local essaChamareicontêm (... )
(Kuhn,incomensurabi1 idade.damodestaversão mais

670-1)1982, p.

praticantes. Assim, pode vencer
mais acurada

fora. Existem termos que
exemplo da massa elnsteiniana, nâo há como traduzl-la 

dependa da

em ambas;

uma teoria
procedendo assim, mais rapidamente apresente novos

equivalente na

inequivocamente os
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incomensurabilidade guarda aindadaA questão
incomensurab i1idadeleitores superficiaispara os

confunde com incomunicabilidade_ela não se

for levada
não existem teoriaso pior_aí vemLogo _eteorias quaisquer.

pessoa estádois paradigmas sâo incomensuráveis, umaSerivais.
1987, p. 23).(Phillips,livre para aceitar ambos'

Kuhnpermitelocal queincomensurab i1idadeà0 recurso
daholismo, escapedeatenuadaformamantenha uma

incomensurabilidade impeçanão deixeincomunicabilidade e que a

comparação entre paradigmas.
definição de incomensurabilidade local é apenas umaMas essa

da ERC.

proponentes de(. - - ) os

(...)diferentesmundostrabalho empraticam seu
grupos vêemos doismundos diferentes,Praticando em

para o mesmo ponto, naquando olhamcoisas diferentes

eles esperarpossam(...) antesmesma direção que

outro deveou ocomunicar-se completamente, um grupo

demudançadechamandovimosexperimentar queo

p. 150)paradigma". (Kuhn, 1970
jamais defendeu algo comoque Kuhndeixa claroA passagem

entre teorias. No entanto, dada talvezincomensurabilidade total

dedespercebida seuscompl e tamen te" passoucomunicar-se
contemporâneos à publicação dacríticos. E não apenas de críticos

122)(Laudan, 1990, P-ERC. Laudan

explicitação de algo que já está contido no corpo
paradigmas competidores

uma armadilha

ao pé

usa esta mesma pasagem para

de Kuhn: se a

_e, aqui, supomos que
da letra, não há comparação nenhuma entre duas

a novidade de sua formulação, uma expressão _hoje_ tão clara como
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justificar que nos
dentro uninenhuma afirmaçãode gue

paradigma faz sentido em outro .

***

deKuhndemodelodizer opodemos queresumir,Para
consiste basicamente nosciências naturaisdesenvolvimento das

seguintes pontos:
dá natrabalho do cientista natural sedomaior parteaa.

énormalciência umaEssanormal".ciênciachamadafase
qual o cientista estáparadigma, doatividade orientada por um

trabalho é
demas nâodo paradigma,de aumentarcasos novos,

refutá-lo.
Algunstrabalho leva a problemas de difícil solução.b. esse

já eramentanto,desses problemas, no

problemac
é, dependendo de quem

dessa comunidade que
ela_, oquestão paraassumade centralidade aquedo grau

considerado uma "anomalia".a ser
através do paradigmad. a

Caso valha aoutro paradigma.adoção deatravés da
i

vigente ou
segunda alternativa, a

apenas de que apares nâoconvencer seus
no futurooferecer maisparadigma podeque o

paradigma foi aceito.
dependendo do julgamento da comunidade quanto ao

forem os membros

problema pode vir
resolução dessa anomalia pode ser

de difícil • solução _isto
tentaram resolvê-lo sem sucesso, dependendo

primeiros escritos de Kuhn e Feyerabend pode- 

de

a precisão

se encontrar a defesa

novo paradigma deve

no sentido

escola que propõe esse
solução é boa, mas de

que seu oponente

seguro. Seu de estender esse paradigma a

reconhecidos desde que o
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tiverconvencimento sucesso,trabalho deSe essemais velho.
instala—se um novo paradigma.

Por outro lado, podemos dizer que
escolasAsdo vale-tudo.da irracionalidade,defensora.

Aargumentam proveitosamente.si,entre erivais argumentam
que só podem ser chamados dese dáescolha final

razão signifique adoção rígida dequadro emirracionais num que

regras.
énaturalciência oArelativismo.dodefensorb.

é uma observaçãosucedido. Issomais bemempreendimento humano
até hoje, foi capaz de reuniroutra atividade,prática. Nenhuma

harmoniosas tamanha capacidade de predição.simples eem teorias
práticos da ciência _suas derivações tecnológicas_Os resultados

racional,éhumanaalguma atividadesão evidentes.
Assim,científica. ade seratividade tem acertamente essa

exemplo mais acabado dade saídaé eleita comociência natural
Kuhndizer quetem sentido aLogo, nãoracionalidade humana.

outras atividades. Seria uma petição de princípio.equacione com
espírito de que é preciso dar contaA ERC é escrita justamente no
não de sua suposta irracionalidade.da racionalidade da ciência e
ser provado ou reprovado pelo testemodelo que possaumc.

seria um teste para o modelo? Aexperiência. Pois, o quecom a
colhidosobservação pordedadosMashistória? mesmose

dosdirádúvida, quepostos empodem sercientistas naturais
Maisda questão.um ladoé apenasMas essedados históricos?

modelo de Kuhn é concebido como um objetoimportante que
dapráticadaapoioganhaNão justifica nemde comparação.

por critérios

o modelo de Kuhn não é:

isso, o

Assim, se
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atividadeciência. 0 modelo ajuda a esclarecer sejao que a
científica, explicá-la.pretender Seentanto,nosem,
pretendesse, estaria sujeito às mesmas considerações que Kuhn faz
acerca da ciência natural. Uma teoria da ciência nâo pode ser uma
ciência. Uma teoria da ciência é boa ou má devido a razões, nâo a

dessa forma, parte da humanidades. Naturalizá-la é
perder de vista esse ponto. E' importar interior dapara o
filosofia questões que dependem de uma prévia tomada de posição
filosófica. Antes de se poder fundar uma teoria na experiência,
deve-se tomar posição quanto ao que seja essa experiência e qual
seu valor no teste de teorias. Essas tomadas de decisão nâo podem
ser científicas (sob a pena de circularidade). Assim, o modelo de
Kuhn nâo tem como ser julgado pela experiência.

causas. E',
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PARTE 2. 0 novo papel do cientista social

Uma metáfora recorrente a respeito da atividade cientifica é
Sebeok & Sebeok, 1979). 0por exemplo,policial (cf.,a novela

do cientista que busca explicação para umo papeldetetive toma
metáfora ajuda a compreender o novoEstender afato intrigante.

imaginava-sepapel do cientista social nos contextos onde, antes,

que apenas

ou recurso
policialnovelanaturaismais noqueconcretos naparecem

tenhametáforaEmbora aprática científica. suascontexto da
limitações, explorá-la-emos abaixo nos limites em que vale.

encontrado morto. X é rico e sua fortuna é cobiçada. OsX é
o mordomo,suspeitos são

chamado para resolver aInglaterra, écélebre dapolicial mais
questão.

investigação perguntando quem teria interesseCuff começa a
teria os meios e quem poderia ter estado na casaem matar X, quem

do crime. 0 mordomo é perfeito. Pobre, há anos nana noitede X
bom resto de vidaque garantaganhar dinheiro umfamília, quer

que o tornado crime,na noiteEle estava opara si. na casa
primeira hipótese de Cuffsuspeito noainda mais caso.

recai sobre o ele.
nenhum dinheiro sumiu da casa de X edescobre queMas Cuff

do mordomo quanto sua conta bancária estão ao quartoque tanto

a valores da comunidade para a resolução de problemas
o método científico intervinha. Fatores como educação

Assim, a

a amante e a filha. 0 sargento Cuff, o
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zero. Matar sem pegar o dinheiro? Nâo. Outra explicação deve ser

Paremos por a história e deixemos crimeaqui com o sem
solução.

Um cientista
natural ou social, pouco importa (se existe diferença entre
ambos, esta se deve dar explicaçõesao fato de um baseado em
paradigmas e baseado em fatores menoso outro articulados). 0
comportamento do cientista será o mesmo seja o fato um desvio de

aparelho , medir elétrica seja fatoum para carga o uma
manifestação ritual dá festas fúnebres deque se nas uma
sociedade primitiva. 0 princípio consiste em partir de alguma
hipótese a qual deve ainda que remotamente,estar, ligada a uma
teoria mais geral. Cuff partiu da ganha compergunta quem o
crime?". Um cientista social partiria da pergunta de que maneira
essa manifestação se encaixa nos procedimentos que uma sociedade
usa para se manter coesa?".

Cuff nâo hipótese inicial devido a alguma razãousa sua
inflexível e justificável por meios exclusivamente

devam ser aceitos sob pena de quem discordar dever ser
tachado de irracional. Ele apenas sabe (e esse saber vem de seu
aprendizado) que, diante de esse é um bom início. Noum crime,

alguém começasse por priorizar, digamos, as ligações
pessoais do (usando hipótese do tipomorto uma pessoas
importantes têm graves problemas familiares, que podem levar a um
crime") Cuff nâo teria como objetar. 0 critério do dinheiro nâo é
mais correto critério dos laços familiares. Num supostoque o

lógicos, ou

entanto, se

seja, que

procurada, ou seja, a história real deve ser outra.

enfrenta um fato intrigante. Se é um cientista
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simpósio de detetives, ambos _Cuff e seu oponente_ estariam aptos
as razões pelas quais preferem priorizar,a expor

critério.
Kuhn chamaria0 exemplo tipico domostra caso queum

diálogo racional"incomensurabilidade". Existe entre as partes.
razões para defender seu ponto de vista,Cada uma pode oferecer

razões que podem ser perfeitamente compreendidas pelo oponente. É
isso o que está do modelona raiz de Kuhn: nâo existem regras
estritas que definam a atividade científica; diante da prática, o
detetive (ou o cientista) deverá sempre fazer escolhas práticas,

escolhas baseadas em valores, escolhas que podem ser apoiadas por
boas ou más razões, mas escolhas que nâo podem ser ditas certas
ou erradas com base nalgum conjunto de regras abstrato.

"Portanto, negando énãoestouo que nem a

existência de boas razões nem que essas razões sejam do

tipo usualmente descrito. Estou, no entanto, insistindo

constituem valores que devemtais razõesem que ser

usados no fazer escolhas e nâo que elas sejam regras de

escolha <escolha entre hipóteses _ou teorias_ rivais>.

assim,Cientistas que compartilham podem, aindaos

mesma situação concreta.fazer escolhas diferentes na

aqui.envolvidosDois fatores estão pro fun damen t e

diferentessituaçôesmui tas concretas,

que constitutivos de boas razões, ditamvalores, ainda

taisescolhas. Emdiferentes conclusões. diferentes

<a competidora> é mais acurada) osimples mas a outra

cada um, um

Primeiro, em

casos de conflito de valores (por exemplo, uma teoria é
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valoresdiferentescolocadorelativo porempeso

decisivoum papelpode terindivíduos diferentes na

Mais importante, embora cientistasescolha individual.

continuardevamvalorescompartilhem eesses

compartilhando se é para a ciência sobreviver, eles nâo

Simplicidade,maneira.daaplicam todos mesmaos

podemacurácia,fecundidade sermesmoeescopo,

diferente (o que nâo querjulgados de forma bastante

arbitrariamente) por pessoassejam julgadosdizer que

podem diferirdiferentes. Novamente, elas suasem

(Kuhn,violar nenhuma aceita.conclusões sem regra

1970b, p. 262)

difiramos detetives, cientistasDa mesma forma que que
diferentesapliquemum valorquanto a mesmaa umae pesos

de surdos. 0 ponto deum diálogonâo travamsituação concreta,
definitivo de regras aosuperior ehá conjuntoKuhn é que nâo

envolvidos possam recorrer. Para compreender determinadoqual os
cientistasociedade primitiva,de umacomportamento dentro um

comportamento,dessefunção económicacolocará mais ênfase na
digamos, manter a coesão familiar. Nenhum dosoutro na função de,

ambossociais,ciênciasdascânones básicosdois desrespeita
conjunto de valores e ambos aplicam

desse conjunto,diferentes elementos
dessascadaexplicaçõesAsconcreto. umaquecasomesmo

sempre o sâo seconfrontadas (eaplicações rende poderão ser a
a escolha entre elaspara sobreviver'")éciência

sâonâovaloresdeconjuntodependerá do queumrecurso a
mas, de novo,

compartilham, talvez, o mesmo
com diferentes pesos, a um
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daquelatodos praticantesformaaplicados da ospormesma
doé umEn aspectodisciplina. passant, este que um

dosatividadeàaplicável perfeitamenteKuhn émodelo de
cientistascolegassociais: eles,cientistas _oscomo seus

baseiam em valores aos quais dâo diferentesnaturais_, também se
práticas. Nossoa situaçõesuma aplicaçãomomento depesos no

aqui, nâo apresenta qualquer inconsistência com a tese geraluso,
ciências sociais.aplicável àsde que o modelo de Kuhn nâo é

Partes dele o sâo. 0 modelo in toto nâo o é.
notar na passagem acima é que Kuhn destacaOutro ponto a se
razões que os cientistas dâo para seus atosque nâo nega que as

usualmente descrito". Aparentemente, poderiado tiponâo sejam
Pois Kuhn admite ao mesmonesta afirmação.haver inconsistência

que os cientistas normalmente dâo para suasas razõestempo que
baseiamtais escolhasainda, queescolhas sâo boas e,

na maneiradiferença estárazões. A essascomonessas mesmas
defesa decientistaspelosapresentadasrazões sâo suasna

tenderãocientistasOsalternativas rivais.escolhas entre a
justificativas lógicas (e portantorazões comoapresentar suas

somente que taisKuhn admitiráirrefutáveis) da escolha feita.
praticamente boas, isto é, revelam-se boas (o que é orazões sâo

úteis ou aceitáveis) em termos práticos, mas nâo podemmesmo que
racional baseada nalgum conjunto abstratopretender justificação

nâo está propondotempo, KuhnAo mesmode regras.e atemporal
outro conjunto de razões. As razões dadas pelos cientistas sâo as

a elas deve serponto édisponíveis. 0que existem apenas que
dadecorrentespráticas,razõessâoreal dimensão:dada sua

caso em

nâo se
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de valores sobre uma série de critérios (taisaplicação desigual
Sua aceitação deve se dar nacomo simplicidade, acurácia etc.).

base do sucesso que tais escolhas possam demonstrar no sentido de
resolver problemas ou de propor novos enigmas para os cientistas.
Nâo podem desejar mais que isso como justificação.

Tal ponto é perfeitamente resumido por George Kneller:
ter declaradoacusado de'Kuhn foi que uma nova

parte através daantiga emteoria triunfa sobre uma

a darem umos cientistasqual estimulapropaganda (a

velhaul trapassando'salto de fé ') e, parte, aem

elerealidade, porém,cientistas. Naguarda dos

as teorias sâo comparadas por referênciasustentou que

comuns, mas argumentou que esses padrões sâoa padrões

logicamentepersuasivosracionalmente sem serem

críticosconvincentes. Os compararerraram emseus

ausência de compulsão lógica e ausência de razão pura e

p. 70)(Kneller, 1978simples.

diferentes valorespesos atribuídosOs diferentes a esses
Kuhné jogarsimarbitrários. Afirmarnâo sâo umparaque

modelo dereduzir odefendeu, éele jamaisirracionalismo que
psicologia de massas”.Lakatos, ào fazKuhn da

escolasdas diferentespaire acimamétodo quenâo há
atribuir diferentescientista podecientíficas e pesos a

como reunir isso com aconjunto dado,de umdiferentes valores
àcientistas quantocomunidade deestabilidade darelativa

aplicação de valores diante de situações novas?

se o

ciência, como
Mas, se
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Voltemos à cena do crime. Por que Cuff preferiu começar pelo
familiares? Ambos,critério do nâo pelo dos laçosdinheiro e

diga-se, sâo lícitos. Ambos têm exemplares, no melhor sentido que
paradigma": conhecemos casos de crimesKuhn atribuiria à palavra

de crimes por dissensões familiares. 0 detetive épor dinheiro e
paradigmasum desseslivre para aplicar qualquer caso emao

fora da literatura, as escolhas sâoquestão. Mas o fato é que,
cientistascasos excepcionais,bem mais restritas. Tirando os

fim é explicar ummesmas escolhas. Se ofazem quase sempre as
fenômeno pouco importante, uma teoria simples mas pouco precisa é

fato pode ter usomas complexa. Se omelhor que outra acurada
será explicá-lo maisrentável, melhortecnológico muito o

acuradamente possível, ainda que à custa do emprego de uma teoria
muito mais complexa.

melhorpodevaloresdessesestabilidadeA serusono
seu treinorecurso àcompreendida por

outros cientistas. Tomemos como exemplo o bem conhecidojunto de
prémios Nobel" (Ziman, 1977, p. 149).famílias defenômeno das

professoresas teoriassâo diferentesCertamente, nâo osque
seus alunos; a física permanece a mesma em todos ostransmitem a

planeta. Os valores compartilhadosfísica destelaboratórios de
Amais outambém sâopela comunidade esseos mesmos.menos

acurácia,importantes:valoresKuhn destaca cincorespeito,
fecundidade. 0 que produz,simplicidade e
mesmo, por que a formaçãofamílias (ou, é oentão, tais o que

textos)? Aatravés denâo inteiramentepessoal ecientífica é
alunos aprendem a atribuir diferentes pesos a cada

consistência, escopo,

educação do cientista, ao

resposta é: os
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a dar maisX tenderãodo professorexemplo, alunosvalor. Por
peso à simplicidade que

ser medido noque podepesquisador (oescola dessesucesso da
família de prémios Nobel e no mais modestocaso extremo por uma

científicas de alto nível)em revistasde citaçõespelo número
mostrará que tal e tal distribuição de pesos é adequada.

0 exemplo é iterativo. 0 sucesso da escola do professor X em
àmaisdeterminados concretos,atribuir, pesocasosem

um exemplosimplicidade, poderá se tornar
NâoMas será apenas um exemplo de algo que deu resultado prático.

esteja errado. Existem apenasoutro enfoquehá como provar que
boas razões para se agir como o faz a escola do professor X.

formou-se com uma escola desargento CuffProvavelmente, o
crimemotivo pecuniário de umdestacava odetetives que como

ponto principal
procedimentoacordoagindo deCuff,do sargento essecom

obteve sucesso resolvendo crimesaos crimes,valorativo aplicado
Todos querematrai alunos.espalha efamosos. Esse

professor de Cuff. Os alunos mais fracosestudar com
menor prestígio e,professores decontentar com com odevem se

provavelmente, virão a ser detetives de menorque muitofato de
desses0fora dos planos.prestígio, salvo sucessoum acaso

depende de uma série deseus métodosaplicação dedetetives na
vâo desde sua educação até o reconhecemento dolaços sociais que

valores. Com cientistas,aplicação decolegas naprestígio dos
nâo é muito diferente.

para outras escolas.

ao escopo diante de um caso concreto. 0

sucesso se

a mover um criminoso. Provavelmente, o professor

Collins, o
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As analogias entre trabalho científico e trabalho policial
podem seguir. No caso do detetive, uma vez que a hipótese conduza

culpado, hipótese de partida ganhamesmo reforçoo a um
irrecusável. Admitir hipótese levouque a
suspeito é o culpado, mas que a hipótese é falsa soa absurdo. Tal
detetive nâo mais seria considerado um digno membro da guilda dos
detetives ingleses.

Com ciência, dá-se Raramentea hipóteseo mesmo. uma
científica é simples o bastante para através deser expressa
poucas sentenças e, mais raramente ainda, tal hipótese poderá ser
testada contra algo tâo patente e irrefutável quanto um cadáver

tapete. Mesmo uma hipótese conduzir a uma
fato predito se verificar por meios independentes e,

mesmo assim, o cientista recusar a hipótese, isso o excluirá da
sociedade dos cientistas.

Mas essa exclusão é prática. Kuhn insiste em que "nâo existe

um ponto a partiz' do qual a resistência hipótese<a uma ou

paradigma novos> se torne ilógica ou nâo-científica" (Kuhn, 1970,
159). Isso, levandoP- conta modelo clássico deem um

racionalidade, baseado Na prática éem regras. _e a essa
racionalidade que estão sujeitos os cientistas e os detetives_,
recusar uma hipótese fértil é considerado irracional.

Todo o modelo de Kuhn para a ciência está impregnado da
idéia de que um "objeto de comparação" esclarecedor da atividade
científica nâo pode deixar de fora questões que digam respeito
aos compromissos sociais entre os cientistas, pois são esses

sobre o

a um suspeito, que o

predição, o
assim, se

ao suspeito e se prove, por meios independentes, que o suspeito é
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compromissos componentes importantes da racionalidade científica.
Entender ciência não é mais entender determinado métodoa
científico, algo que todo cientista aplica e através do qual toda
pendência científica é resolvida. Nâo há método final, nâo há

da comunidade de praticantes. Existemracionalidade destacada
apenas valores aplicados por determinada comunidade. Saem de cena

"verdadeiro falsopuros deos conceitos entrarem ase para
razoes. Como já destacamos, razões admitem graus,boas e as más

compreenderse pretendenâo. Semas "verdadeiro a
já está abandonado o projeto deatividade científica _e aqui

sociedade deanálise daàexplicá-la_ é preciso recorrer
sociaispapel das ciênciaspraticantes da ciência. 0 na

modelo passa da periferia para o centro de todaelaboração desse
a análise da ciência.

dicotomiade Kuhn, poder-se-iaAntes manter a
dicotomia garante papéis distintos para amétodo/sociedade. Essa

sociologia e para a filosofia da ciência. Um exemplo de um modelo
dado pelodicotomia ébaseado nessade sociologia da ciência

trabalho do sociólogo norte-americano Robert K. Merton.
sâodescrever quaisMerton é0 principal objetivo de as

regras que normatizam a sociedade que exerce o método científico.
Em "Ciência e Estrutura Social Democrática", Merton é enfático:

nâo os métodos da ciência,"Assim, consideraremos

que sâomas as normas com

nâo sobreciência,sociologia daensaio sobre

1972,in Barnes,metodologia. (Merton, P.

sublinhado nosso)

64,

e "falso"
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Sociologia da ciência é uma disciplina que estuda, portanto,
método. Existe sociedade deprotegemas normas que umao

cientistas que, forma sociedade religiosa,da mesma que uma
princípios. Estes nâo sâo tema para o sociólogo daprotege seus

ciência, salvo na tarefa preliminar de delimitar essa comunidade.
Baseando-se descrevenisso, Merton quais seriam quatroos
imperativos institucionais da ciência: universalismo, comunismo,
desinteresse e ceticismo organizado.

Universalismo traduz fato de, interior dase no no
comunidade de cientistas, nâo dever haver distinção de raça ou
credo etc. 0 segundo descreve a ética de divulgar todos os
achados relevantes. Um cientista descubra algo nâoque e o
divulgue estará violando esse valor. Desinteresse significa que o
verdadeiro cientista persegue o conhecimento pelo conhecimento e
nâo movido algum extra-científico.motivo Ceticismopor
organizado resultaria na saudável prática de repetir experimentos
para convalidá-los etc.

Dadas as premissas de Merton, um fato recorrente na história
da ciência lhe problema: entender,aparece como numacomo
comunidade organizada segundo ética descrita acima,a a
existência de diversas disputas sobre prioridade?

"Dizer frequentes conflitos sobreque esses

prioridade têm raiz no da humanaegotismo natureza

explica nada; dizer eles têm raizquase que na

personalidade polêmica daqueles que sâo recrutados pela

ciência pode explicar parte, mas nâo o bastante; dizer,

grandeque tais conflitos sâo parteno entanto, em
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institucionais da própriaconseqiiência das normas

1957,ciência se aproxima, penso, da verdade.

p. 639)

sociedade dosSua conclusão baseia nase em que,
é a originalidade. No"moeda corrente"cientistas, entanto,a

com a ética do desinteresse.em conflitoisso entra
cientista nâo tem outros meios de ascensão senão o reconhecimento

que levadisputas. 0colocando nessasacadêmico, ele acaba se
é,da ciência neste ponto.concluir que "a culturaMerton a

1957, p. 659).patogênica”r (Merton,
Por que, para Merton, a cultura da ciência seria patogênica?

aplicadodeve sercientífico quePorque existe um método com

Merton silencia quanto à resolução das disputas derigor (aliás,
solução, aindaelas tenhamprioridade, supondo tacitamente que

que esta demore), porque existe uma ética que protege a aplicação
desses métodos
pessoal no plano profissional.

falar de culturalugar deKuhn muda enfoque. Emesse
patogênica e lançar mâo dessa idéia para compreender as acirradas

Ora,via.prioridade, Kuhn experimenta outradisputas de os
deste planeta. Mais que"mais racionalcientistas sâo o grupo

seja lá o que for exatamente,usam o método científico que,isso,
termos dehumanidade emmais resultados deu àmétodo que-é o

do universo. Por que essetecnologia, bem-estar e conhecimento
discussões e por que elas seriam tâoenvolveria nessasgrupo se

difíceis de resolver? A resposta de Kuhn é que

(Merton,

e porque os cientistas precisam de reconhecimento

Mas, como o
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'Muitas descobertas científicas, par ticularmente

as ma is interessantes e importantes, nâo sâo o tipo de

qual caiba 'onde?'evento perguntarpara o ou

'quando ?'. Mesmo todos dados concebíveisosse

estivessem à mâo, tais questões possuiriam.nâo

regularmente, resposta. sejamos persistentementeQue

levados perguntá-las é sintoma imagemdea uma

fundamentalmente imprópria da descoberta.

p. 166)

Esta maneira de disputas de prioridade levaver as
inexoravelmente às noções de paradigma e de incomensurabi1idade.
As disputas nâo há determinaraparecem porque como
inequivocamente objetos" descobertos pelosejamo que os
cientista.

Quem descobriu primeiro o oxigénio: quem isolou o gás, mas
nâo sabia disso ou um elementoquem sabia oxigénio eraque o
quimico, nâo conseguiu háisolar pura? Nâoamostramas uma

de sentidosimplesmenteresposta perguntaporque a carece
preciso. Só imagem cumulativa ciência,dauma queem a
experiência é pendências entre cientistas,árbitro desempre o
poderia dar sentido à desse quadro, "oxigénioquestão. Dentro

assim, poder-se-ia dizer quesignificaria sempre a mesma coisa e,
comunidade de cientistas _ou, pelo menos, o subgrupo dostoda a

independentemente estariaescola particular,químicos_, de
procurando pelo mesmo objeto.

importa destacar nesta altura é: mesmo que prefiramos0 que
de desenvolvimento científico, que implica umade Kuhno modelo

(Kuhn, 1977,
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de nossa concepção de racionalidade, o trabalhomudança radical
sociológico teórico _do prático, nem se fala;

altera_ de pesquisadores comono quadro desenhado por Kuhn, o
Merton não fica invalidado. Merton destaca,
prestígio entre colegas é "a moeda corrente do domínio a ciência

644). Isso sugere que um enfoque das atividades
da comunidade científica através de um modelo de trocas,
moeda seria,

é sumamenteestes renderiam autores,prestígio que para seus
dos mecanismos que subjazem auma compreensãoenriquecedor para

Mais enriquecedor ainda se o modelo for colocadoessa atividade.
num novo quadro em que tais modelos não se restringem à descrição
da ciência

porque não

existe tal nível ideal”.
nada mudaKuhnnovo quadro proposto por oem

fazer trabalho de campo,continua atrabalho do sociólogo. Ele
analisando,de cientistas,na comunidadelevantando tendências

por exemplo, redes de citações, crescimento e queda de institutos
políticadeterminadadeinteressesde pesquisa conforme os

origem externa ou interna àmodismos degovernamental, conforme
muda érealmente0científicaatividade etc. 06queque

descreverele, maisencontradosresultados quepor
comportamento da comunidade científica, podemconvenientemeríte o

auxiliar na descrição dos métodos usados por ela. Assim, deixa de
sãociência/normasdamétodosdicotomiavaler quecoma

protegidos" usada por Merton.

como ela realmente é "já que não se poderia trabalhar

em que a

num nível ideal", mas da ciência como ela realmente é

por exemplo, que o

por exemplo, os papers e a riqueza, analogamente, o

Assim, o

nada, em princípio,

(Merton, 1957, p.
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Esse ponto já sublinhado Kuhn daantesera por mesmo
publicação da ERC:

'Eu estou certo de técnicasmesmo que as

desenvol vi das pelos historiadores de ideias podem

produzir um tipo de ciênciacompreensão nãogue a

receberia por nenhum outro meio. (Kuhn, 1957, p. viii)

A insiste "técnicas desenvolvidas pelospassagem nas
historiadores”. Kuhn nâo tem dizer para eles sobre comonada a
devam agir dentro de suas disciplinas. Ele pretende aprender com

profissionais trabalhando própriossegundoesses que, seus

métodos”, exploram a atividade científica.

Por exemplo, e retomando das famílias" de prémioso caso
estudo sociológico pode ajudar a compreender

prestígio de um cientista atraiu estudantes, verbas e atenções e
conseguiu formar, assim, uma "família". Pode ir adiante e mostrar
como essa família se realimenta através das revistas científicas:

membro da "família" faz revisores departe do corpo de
determinada publicação, ele tenderá a liberar para publicação os

dos deartigos cujos métodos sejam mais próximos suaos
efeito Mateus" citado atrás.família", o que gera o

resultadosKuhn,Mas, dentro do quadro traçado ospor
construção deobtidos pelo sociólogo entram diretamente na um

esclareça o porquê de os cientistas usarem este e nâomodelo que
aquele métodó. parágrafo anterior,No descritoquadro ono

ele descreveutrabalho do sociólogo pára certo momento:em um
sustentariam o poder de uma determinadamecanismos quequais os

dizer sobreNada ada comunidade de cientistas.escola dentro

se um

como oNobel: um
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como essa escola trabalha ou como ela serve de exemplo (em termos
de método) escolas. 0 sociólogo tentará, no máximo,para outras
esclarecer papel de sempenhado pelo prestígioqual parao
perpetuar uma determinada escola. E ponto.

resultados análisenova perspectiva, daDentro dessa os
dar desociológica compõem o quadro contaque tenta como o

sentido de perpetuar determinado modo de fazerprestígio atua no
ou seja, determinado modo de aplicar e testar os valoresciência,

seja, a análise sociológicacientistas. Oucompartilhados pelos
diretastem consequênciasda comunidade de cientistas para a

compreensão do método empregado por essa mesma comunidade.
claroesclareciemnto. ÉdeAqui vale ponto oqueum

outras a trabalhar dapode influenciarprestígio de uma escola
resultadoscientista obteveUm determinadomesma forma. o_e

prestígio correspondente_ trabalhando de determinada forma; então
de
■dadesvioconstituipoderá dizer,ortientaçâo positivista

métodoverdadeirotrata-se de moda, de algo externo aociência:
científico. E por que externo? Porque, na hora de justificar esse

poderá ser senão irracional.justificação nãoprocedimento, tal
apelapositivistadiscursoE' ponto para anesse que o

intervenção de fatores sociais no método científico: tais fatores
quer compreender um desvio daquando secena somenteentram em

ciência.
baseada nos extremos damais racionalidadenão há

métodosegundode hipótesesou rejeiçãosimples aceitação um
se o que existe de factoregras fixas não existem,universal, se

Mas, se

várias escolas copiam o exemplo. Isso, um filósofo da ciência
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compartilhados dos quais só se pode oferecer motivossâo valores
para aplicação, aplicação de determinadoentão a deconjunto

exemplo, a cópia dos valoresvalores _isto retomando o
nâo é maisaplicados com uma escola de prestígio_sucesso por

à "boa” atividade científica. A ciência é assim.questão externa
diz respeito diretamenteprestígio0 trânsito do _e,

(pelo tâo internamentemétodo quantointernamente_ ao menos
qualquer fator possa ser).

Mais um ponto em que a
determinado momento, o detetive

para resolver problema (aSua teoria encontra dificuldades o
crime leva mordomode umteoria do valor pecuniário comoao

a ausência de dinheiro na conta doculpado pela morte de
contra essa teoria e a paralisa, embora nâo provemordomo milita

seja falsa), deve-se mudar de teoria. 0 detetive passa aque ela
talvez, um membro da família tenhasuposição deentreter a que,

crime. Mas entreter nâo significa rejeitar a propostacometido o
original, apenas mudar putativamente a orientação da pesquisa.

tais reviravoltasforçado a0 cientista também é em seu
nenhuma teoria parece boa para explicartrabalho. Eventualmente,

alternativa inusitada deve entrar em cena. Seum fenômeno e uma
satisfatória,uma explicaçãoalternativa fornece queessa nova

diz-seuma comunidade,membros derelevante dosconvence parte
que a ciência-muda de paradigma. Essa resolução passa a servir de

outras resoluções e deve entrar no quadro de valoresmodelo para
de qualquer bom cientista.

se encontra num beco sem saída.

X, mas

analogia com o detetive é útil: em

é, e
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da comunidade deve seraqui. Quantose colocaUma questão
determinada teoria foi aceita?diga queconvencida para que se

um pontoEste, de
de umase trataNaturalmente, não

Kuhn mesmo assinala esse fato emter prestígio.convertido deve
relação à revolução copernicana;

tecnicamenteastrónomoprimeira"Peia umvez

honradacientíficacompetente rejeitara

internas de sua ciência, e estepor razõespelo tempo

técnicaincorreçãodaprofissionalconhecimento

p.138)inaugurou a revolução copernicana.

competente"tecnicamente oeaquiAssinale-se o
Um astrónomo deficiente do ponto deconhecimento profissional".

e não por umpor um amador,objeção feitavista técnico ou uma
de inaugurar uma revolução.poucas chancesprofissional, teriam

teste da competência eCopérnico entrou em pauta porque passou no
pauta, propiciouprofissionais. Ao entrar em umado prestígio

fatores sociais que estão presentes nesse trânsitorevolução. Os
detonaressencial processo_aqui umprestígiode para

pelosociólogopelodescritos edevemrevoluc ionár io_ ser
historiador da ciência.

outro caso,Em qualquer
conversão de uma comunidade derevolução copernicana,

dosqualidadedeterminada disciplina, novospraticantes de a
de umaos defensores

com

(Kuhn, 1957,

mesmo em reviravoltas menores que a

nova teoria estiverem entre

uma tradição

para o sociólogo da ciência estudar.

conta, na

cientistas de pouco prestígio, com poucos prémios acumulados,

questão de número somente: o
novo, é

conversos. Se
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em revistas de nível, então poucas chances hápoucas publicações
de que a nova idéia progrida.

que defendeo cientista uma propostaSe, por outro lado,
capacidade através dosprovado suaradical tiver, no passado,
que pertence (os fatorespela comunidadecânones reconhecidos a

então a proposta ganha força naparágrafo anterior),citados no
comunidade e pode passar a pretender instalar-se.

Tudo isso é campo exclusivo do sociólogo e do historiador da
ciência. 0 máximo que uma metodologia pode fazer é dizer que tais

pode determinarmas nâotêm importância,fatores sociais como
sociólogo assumeatuam. Ao determinar a atuação desses fatores, o

"métodocomo funcionaesclarecimento decentral noum papel o
levando emda expressão, isto é,nova acepçâocientífico (na

fatores sociais sâo indissociáveis do método ou,conta que se se

se forja" _a expressão é de Bernstein_preferir, que o método e

progride dentro da comunidade).
como funcionamais uma vez lembrar que esseE' importante

análise sociológica"fundamenta". Aexplicanâo significa ou
motivo uma determinada teoriaa esclarecerpode ajudar por que
na comunidade que uma outra,maior aceitaçãocientífica ganhou

nesse jogo de tensões sociais o métodopode fundamentarmas nâo
nâo só eles.fatores sociais,no métodocientífico. Entram mas

às quais o cientista está mais ou menos adstrito,Existem regras
valores aplicacientistaslogans")(osexistem oque

fatores sociaisetc. Ossituações diferentesdiferentemente em
doescolhasdesse quadroum componentesâo apenas asem que

cientista se movem.
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têmimportanteo papela salientarse limitaA ERC que
entendidocientífico tal como éno métodofatores sociais no

âmbito das ciências naturais. Mas a discussão já ultrapassou esse

âmbito:
'Matemáticos em todo campo se apóiam nos trabalhos

citam uns aos outros;uns dos outros,

está baseada nodessa formapermite fazê-loque lhes

(... ) Se um teoremasâo partedo qualsistema social

o nome dorevista de respeito,foi publicado seem uma

já foi citado e usadofamiliar, o teoremaautor é se

consideradoéeleentãomatemáticos,outrospor

per f ei tamen temútua éA confiançaestabelecido (...)

apropriada. Mas certamente viola a noção darazoável e

(Davis & Hersh,como indubitável. "verdade matemática

390, sublinhado nosso)P-

existe uma gradação de certeza ou0 senso comum sugere que
respeito às ciências desenvolvidasà verdadede aproximação com

ciênciaspelasocupadoseriamais baixo0 graupelo homem.
onde o debate sobredivisar progresso,é difícilhumanas, onde

sobre a validade de qualquer resultado é constantefundamentos e
e pouco conclusivo.

NaNo grau seguinte da escala estariam as ciências naturais.
exemplo de correção , progresso,elas seriamvisão pré-Kuhn, o

mesmas dúvidas queMas Kuhn com as
pairavam sobre as ciências sociais.

mais alto da escala de certeza deveriaEm todo
representado pelo conhecimento matemático, isento de qualquerser

1980,

e consenso.

a confiança mútua

as "contamina"

caso, o grau
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injunção social. Algo estabelece ésomentese se e se
demonstrado. trabalhoMas de Davis Hersh mostrao e que,
normalmente, demonstrações matemáticas podem longasser e
complexas e que poucos matemáticos se dão ao trabalho de repeti-
las : resultados, diretamente, base dausam seus apenas na
confiança matemáticos, confiança é diretamentenoutros que
proporcional ao prestígio deles, como acontece em qualquer outra
área do saber.

Esse trabalho, publicado em 1980, 18 anos depois da primeira
edição da ERC, demole o último poderia sustentarponto que a
noção de método universal a-histórico validação. Adee
matemática pode prescindir de demonstrações rigorosas e repetidas
e seguir é assim que ela realmente o faz. Uma teoria

universaldo desenvolvimento da matemática baseada num método
perderia um aspecto essencial da atividade do matemático. Assim

cientista natural, matemático faz maiso que apenas
aceitar "rejeitar demonstrações. Ele tem atitudesoutrase

elas, atitudes por fatores sociais.sempre temperadaspara com
Com o trabalho de Davis e papelHersh a sociologia ganha um
destacado _o mesmo que Kuhn lhe dera 18 anos antes_ no domínio da

talmatemática. Note-se, ainda, afirmamautores queque os
têmmatemáticosmétodo, baseado na confiança que os uns nos
trabalham, éoutros, propiciada pelo sistema social queem

"perfei tamen te razoável”

***

matemática jnesmo antes da colocação emA reflexão sobre a
sociais entreevidência de rede de compromissos oscomo a

como o

adiante, e
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matemáticos determina o próprio conteúdo dessa disciplina, por
Davis e Hersh_ fornece a buscaoutros motivos pelos quais da

da devefilosofia fundamentos atemporais razão serpor
abandonada.

Sephen Toulmin apresenta o problema:
achouteoria, é claro,'Em se quesempre

requeriaracional genuínacompreensão tanto um

conceitosválidoformalmenteargumento como

indisputáveis)indisputados (preferi velmen te como

partida. (...) Era simplesmente suposto que,pontos de

deexistiamfavorecidos. pontoscertosem campos

para servir comopartida verdadeiramente indisputáveis,

(...) Esse era,fundamentação de nosso conhecimento..

0 despertar veiosonho formalista.de alguma forma, o

se reconheceu18, quandona metade do século que a

única.ma tema ti camen tegeometria euclidiana não era

(Toulmin, 1976, pp. 132-133)

indisputável,euclidiana eranem geometriaSe a se seus
cair na inconsistência,ser contrariadosaxiomas podiam sem se

então caía por terra o sonho formalista. Esse sonho era o de que,
indisputáveiscertezasgeométrica, outrasa partir da certeza
fundamentaracabariaencontradas,fossem sendo poro que

sonho de ■.(esse seriaciências naturaisdefinitivamente as o
Descartes).

o fimpara Toulmin,euclidiana marca,da geometriaA queda
podefilosofia. Essegeométrico emdo programa serprograma

a elaboração devoltar paradeve seo filósoforesumido como:
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argumentos válidos a partir de conceitos solidamente fundados.
Essa construção garantiria o conhecimento. Esse estáprograma
impregnado de metáforas arquitetônicas: solidez, fundações,
rigidez de estruturas, bases firmes, cadeias bem construídas etc.
Toulmin chama metáforas, coletivamente, de "cidade daessas
verdade".

Com o fim do programa geométrico, o filósofo-geômetra tem
como única saída o ceticismo, a não ser que abrace outra via de
atuação e um filósofo-antropólogo (ambos os termos sãose torne
de Toulmin).

0 filósofo-antropólogo não pergunta mais por fundamentos"
Àconstruções sólidas", questãoou por mas por consenso

central da filosofia passa "através de padrõesque as
pessoas chegam a estabelecer de o que pode ser
perguntado de tais podemperguntase acerca como ser
respondidas?".

'Em que tipos de atividade justificatórias devemos

nos engajar se pretendemos pares deconvencer nossos

crenças estão baseadas boas razões?que nossas em

(Toulmin, 1976, p.138)

A alternativa geométrico éprograma programapara o o
antropológico. 0 Kuhn ecorte é representado entreo mesmo o
positivismo: lugar de fundamentosperguntar por -em por e

sobreconstruções lógicas temos dede argumentação, perguntar
atividades justificatórias sobre elas funcionam nae como

ToulminEsse antropológico,produção de programaconsenso.
mostrará a tempo,

a ser
consenso acerca

leva ao relativismo pois, se a peça fundamental
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da justificação é então razão fechao consenso, a se em
comunidades que compartilham certos conceitos e valores. Nessa
perspectiva, perde o sentido dizer que tal maneira de ver o mundo
é superior a outra.

Escapar do programa geométrico e nâo cair no relativismo
implicado pelo programa antropológico requer abandonar a idéia de
que a filosofia fundamente qualquer coisa.

As observações sobre o papel decisivo que a sociologia e a
história passam a ter compreensão refinada do métodopara uma
científico devem ser
tange à história.

A ênfase colocada história poderia dar lugarna ao
malentendido de história estaria sendo posta no lugar daque a
experiência.

E por tais fatos históricosque acontece que

devam abertosestar à inspeção fatosenquanto os

científicos devem vistos 'através' deser sempre um

paradigma? p. 31)

Shapere está destacando que Kuhn, aparentemente, descarta a
experiência para
seria contraditório com as próprias premissas de Kuhn. 0 campo de
decisão para os positivistas

de maneira completamente controlada_ cederia lugar
para outro objeto: a história. Kuhn nâo procede dessa forma.

'Kuhn (...) apela para interpretações de momentos

selecionados da história da ciência como prova de seu

(Shapere, 1964,

teorias, mas

tomadas com cuidado, especialmente no que

_a experiência direta, afetada por  '

colocar algo seguro em seu lugar, o que, claro,
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ponto de vista sobre ê característico ou maiso que

vi tal compreender ciência. lias apelo àpara a o

história da ciência nâo é suficiente para carregar o

se coloca sobre ele (... ) Se a observação épeso que

carregada de teoria, pelo menos influenciada pelasou

preconcepçôes que lhe apodamos como tâo freqtlentemente

tem sido enfatizado, assim também o é estudo dao

história da ciência (...) Mas o estudo da história da

ciência é muito mais complexo e aberto a interpretações

conflitantes do sido àsque tem reconhecido.vezes

73-4)P-

Desta forma, a entrada em cena em papel central da história
e da sociologia nâo deve ser entendida como um giro na direção

metodologia da ciência. Se assim fosse, Kuhn seria tâo
Aocombater.positivismo pretendepositivista quanto o que
dacontribuição dentro dessa teoriaprestar sua nova

racionalidade científica, sociólogo deve acautelar deo se

'mito doescapar da tentação das variedades epistemológicas do

às variedades históricas do mesmo mitodado' através do apelo

(Bernstein, 1983, p. 74).
Kuhn sabe que nâo hátraçado acima,Finalizando o quadro

racionalidadedaconseguir compreensão adequadacomo uma
apelo a um método universal e a-histórico.científica fazendo-se

adequadamentefazer descrever0 melhor pode aparaque se
vista como mais queé usar a história,racionalidade científica

P- D-(Kuhn, 1970,ou cronologiaum repositório de anedotas

Nesse ponto, entra o trabalho dos sociólogos e historiadores com

(Bernstein, 1983,

certa" na
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suas técnicas próprias". K imagem final será, provavelmente, uma
descrição mais adequada da atividade cientifica, mas uma
descrição que não pode pretender verdadeira teriase porque
apelado para algo "mais seguro",

***

Essa intrusão da sociologia da históriae para uma
compreensão mais adequada da ciência pode ser entendida de duas
formas. A forma mais direta pode ser sintetizada passagemna
abaixo:

'Há muito fi 1 ósofos destacam JLacunaque os a

existente entre teoria e observação mas, usualmente,

advogam procedimentos metodológicos destinados a fechá-

la e mostram como a observação controla a teoria. Eles

não á têm examinado ela é de fatopara ver como

enfrentada e expl ora da" (Davi d 1981,

p. 391)

0 autor destaca a importância dos estudos sociológicos e
históricos no sentido de fornecer quadro mais nítido daum
atividade científica. É preciso ver como a lacuna entre teoria e
observação (o que é a própria prática científica)" é enfrentada

dia-a-dia dos cientistas. Mas indulgênciano essa com a
sociologia é prefeitamente compatível com o positivismo lógico.
Qualquer filóso.fo pertencente a essa orientação estaria disposto
a admitir ciência não é feita prática através daque a na

apresentação discussão de razões objetivas, daatravése
comparação lógica de teorias. Isso, Popper admite facilmente (cf.

Bloor, in Bynum,

a saber, a história.
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o item 3.1.1). A
veremos adiante, é muito mais ampla.

Dentro dessa 1inha, denominamos "mais direta",que o
sociólogo pode se debruçar sobre casos onde houve conflito dentro
da comunidade de cientistas a fim de retirar lições sobre como
funciona essa

caso da fusão fria ilustram bem o papel que fatores sociaisou o
jogam dentro das decisões científicas. Neles, o sociólogo pode
ajudar a compreender a atuação de fatores extra-metodológicos,
bem na linha que Bloor sintetiza na passagem acima.

0 do astrónomo cosmologista amador Immanuelcaso e
Velikovsky que, na década de 60, expôs teoria bastanteuma
heterodoxa sobre a origem da Terra (Vénus, poucos milénios atrás,
teria colidido explicaria alguns eventoscom a que

invariavelmenteBíblia) tem ampla literaturadescritos na que
"a oposição à pseudo-ciência é às vezesconclui que da ciência

extremos ilegítimos; as tentativas de alguns astrónomoslevada a

de proibir a publicação do inofensivo produzidononsense por

Immanuel Velikovsky sobre a história da Terra levantou a suspeita

a ciência si própriade que estava tentando colocar a como

(Ziman, 1984, p. 186).autoridade única em todos esses assuntos'

0 caso da fusão fria mais assim,é recente e, menos
dois químicos, um inglês e outro norte-estudado. Resumidamente,

hidrogénionúcleos defusão deque
produção exige aparelhos muito caros, da ordem de_fenômeno cuja

produzidamilhões poderiade de dólares_centenas comser
utilização departir daum laboratório escolar aaparelhos de

americano, . propuseram

Terra, o

comunidade. Estudos de caso como o caso Velikovsky

revolução filosófica pretendida por Kuhn, como
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água pesada. Mais que isso,
reação de fusão era peloliberada pelade energiaa quantidade

maior do que a injetada. Como o suprimento demenos quatro vezes
é abundante, o equipamento permitiria a resolução deágua pesada

mais,humanidadedaproblemas energiadetodos seme,os
poluiçâo.

A experiência tinha falhas que precisavam ser preenchidas. A
que os medidores de calor (queprincipal delas dizia respeito a

energia liberada na reação de fusão) usados por ambosmediriam a
pesquisadores eram muito toscos e descalibrados.os

falha foi deixada de lado na primeira hora. 0 queMas essa
lado,se verificou foram duas diferentes. Dereações um a

laboratórios doexperiência pioneira foi repetida em vários
infelizmente, incluído. DeTerceiro Mundo; Brasil, outro,

grandes universidades do planeta silenciaram e,laboratórios das
quando chamados
a quatro críticas:

pesquisadores eram químicos e nâo físicos. Logo, eram
comunidade da qual se deveria esperar os melhores"outsiders" da

resultados;
pesquisadores eram da universidade do Estado de Utah,2. 03

UtahdeComo alguématrasados dos EUA.estados maisum dos
poderia descobrir algo relevante?";

os pesquisadores procuraram antes a grande imprensa e, só3.
trabalho para publicação na prestigiosadepois, apresentaram seu

revista científica britânica Nature";

sua experiência teria demonstrado que

1. os

a dizer algo sobre o que acontecia, limitaram-se
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4. os físicos estavam há anos dispendendo bilhões de dólares
em experiências de fusão. Como dois desconhecidos poderiam jogar
todo esse investimento fora?

As quatro críticas deixam claro que muito mais acontece nos
julgamentos científicos simples aplicação de algum métodoque a
racional. A questão da procedência e qualificações profissionais
dos dois pesquisadores contraria, exemplo, princípiopor o
mertoniano de universalidade.

A refutação definitiva da fusão fria só viria em 1991, dois
anos depois do auge do caso. Físicos demonstraram que não há
emissão de energia nas quantidades anunciadas e que não há fusão
nuclear, mas apenas uma reação química.

Isso é agora. Na cientistas reagiram da mesma
forma que um leigo reagiria, movidos unicamente pelo preconceito

valores que ninguém see por atreveria a chamar científicos".
Num artigo dedicado exclusivamente um desses valores

ser elevado ao patamar de regra metodológica: seja

cético quanto a opiniões de especialistas dadas fora de sua área

de competência" (Rothman, 1990, 168). Isso não é um avisoP- ou
sugestão. E' colocado por seu autor como regra mesmo para se
avaliar possíveis méritos de uma hipótese científica.

0 estudo do caso da fusão fria é uma boa ocasião para que a
pesquisa sociológica mostre lacuna teoriaentrecomo a e

enfrentada" deobservação é fato pelos cientistas. Mas sempre
será possível existe um preenchimento de fato dessa
lacuna (a reação da comunidade acadêmica relevante na primeira

chegou a
ao caso,

afirmar que

época, os
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hora da fusão mostra bem como isso funciona) e um preenchimento
ideal, que viria depois, com o veredito de 1991.

Ao contrário de seus colegas de profissão positivistas, Kuhn
nâo está afirmando que a ciência tenha um aspecto prático _em
cuja descrição têm papel importante sociólogostanto quanto

um aspecto racional, regido unicamente por leis
gerais da razão, estudado exclus ivamente pela classe dose
epistemólogos. Ele afirma que a Razão (com R maiusculo) é o que

só o ■ que existe. É o pode recolhidoque ser nos
encontros de escritos publicados revistasnas
•cientificas etc. Nâo há mais nada além disso. Nâo existe nenhum
estrato mais qual apoiarpossamos nos para
fundamentar essa razão prática.

Dentro desse quadro é que deve ser entendido o novo papel do
sociólogo da ciência (e, talvez, nâo só da ciência). Nâo existem
razões escolha entre teorias científicas estejampara que
baseadas num conjunto de regras fixas. Tal conjunto, para todos
os fins humanos, nâo existe. A ciência na prática nâo é "ciência
ideal + injunções sociais". E', simplesmente, "ciência". Ao
participar das discussões dos filósofos da atividadeacerca
científica, sociólogos nâo estão isolando fatoresos apenas
sociais que ou protegeriam ou contaminariam boapretensauma
ciência (e este é justamente o papel que lhes cabe dentro do
quadro traçado pelo positivismo). Estão, sim, participando de uma
descrição da ciência tal qual ela efetivamente é. Sua
contribuição, assim, nâo se restringirá aos fatores externos à

fundamental no

historiadores_ e

existe, e

cientistas, nos
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relevanteserá_Merton deprática científica paranovo_, mas
metodológicas,consideradas exclusivamentequestões antes como

demétodosrivaisteoriasescolhacritérios entre oupara
validação de hipóteses.

muita coisa pode ser esclarecida. Kuhn escolheNeste ponto,
natural como objeto de estudo nâo porque ela o fascinea ciência

a citação de Feyerabend, na conclusão destemodo (vejade algum
acusaram de ter umaos comentadorestrabalho, criticando que o
escolhe porque é nafascinação patológica pela ciência). Ele a

manifesta o melhor da racionalidadeciência que supostamente se
humana. 0 objeto de estudo de Kuhn é, antes, essa racionalidade.

sâo de ordema escolha fezPortanto, motivos paraseus que
ciência deprática: todos reconhecempuramente o campona

trabalho doprogride. 0manifestamenteatividades maisque
ciência continua como antes. Nada muda em termos desociólogo da

lugar de descrever como fatoresprática de pesquisa. Só emque,
(numa visão positivista) a boa ciência,sociais contaminariam ou

realmente atingeciênciacompreender comode tentar seusa
sociólogo passa a desempenhar um papel de destaque

abrangente da racionalidadeesclarecimento maisna busca de um
humana.

objetivos", o
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PARTE 3. Kuhn aplicado pelos cientistas sociais

3.1. 0 porquê da aplicação

decientistas sociais,Por que campopossuem umqueos
fundadoestruturado,definidobemrazoavelmentepesquisa e

Saint-Simon,19 com pensadores comoteoricamente desde o século
Durkheim ou Weber, passam a aplicar o modelo de KuhnComte, _ou,

pelo menos_ o vocabulário emprestado de Kuhn em seus textos?
Responder a questão é arrolar uma série de fatores que podem

(Cohen,Cohenassinalado porir desde
pós-escrito) . até(Gombrich, 1978,ou Gombrich1985, cap. 1) a

"preguiça, na hora de fazer a lição de casa filosófica

1987, p. 90).
o séculoPara autores como Bernard Cohen ou Ernest Gombrich,

dofebrevive umasua segunda metade_especialmente,20 _e,
desinónimonâo éconservadorradical chic. Ser serapenas
tambémà margem dele. E'insensivel ao progresso, de permanecer

deformaUmaacompanhar oincapacidadesinal de novo.para
supervalorizardo constrangimento de se mostrar inepto éescapar

Gombrich identificacomplacência queIsso nagera uma
novidadequalqueraceitardispostade comocrítica arte a

Cohen na aceitação indiscriminada do relativismo.inovação", e

estãoaindacríticos estavam"Artistas ee

dae prestígioimensamente impressionados pelo poder

sadianâo sóderivam dela nauma crença

(Phillips,

o novo.

o "radical chic", como

ciência, e
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sadiafétambémexperimentação, emmenosumamas

qualquer coisa que pareça obscura e difícil de entender

(...) é quase universal hoje a convicção de que os que

crenças isoladas e se recusam a mudar serãose apegam a

industrial poderáNenhumparede (...)encostados à

arriscar-se ao estigma do conservadorismo. Deve não só

acompanhandoser vistoacompanhar os os

tempos,

úl tima moda,obras dasua sala de conferências com

quanto mais revolucionárias melhor. (Gombrich, 1978,

p. 486)

Esse clima generalizado de aceitação valores alheiosde
_considerando-os inavaliáveisinacessíveis mínimo,ou, no a
partir dos valores compartilhamos_, aj uda tornaraque

humanidades,discussão dasque leva essainteressante um autor
onde ela parece mais natural, para a ciência.

Abaixo, dois itens serão mais detidamente examinados. De um
Kuhn éobra defator a dar projeção especial à sua

Poppercontraposição a Popper. A exposição procura mostrar que o
que está sendo descartado" em favor de Kuhn é pouco mais que uma
caricatura grosseira. De outro, dada a posição de prestígio que a
ciência sociedade atual, desejo de mostrarocupa na o se
científico por (e humanidades)parte das ciências sociais usa
Kuhn como uma de Kuhnsuas principais armas. Nessa vertente,

ficaria"desmistificaçâo" depois da qualseria o autor de uma
não se aplicaprovado" que o ideal positivista de ciência nem

asequer ao caso mais aceito de cientificidade: a física. Assim,

e um modo de assegurar isso consiste em decorar

lado, um

tempos, mas
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um modelo parafísica deixa de ser se
ciênciasciência (e astudo énível dela. Oucolocam no mesmo

pouco científicas) ou nada o é (esociais estão salvas de serem
física,de vez, mas levam junto aas ciências sociais se perdem

pois nada mais poderá pretender cientificidade).

3.1.1. A má avaliação de Popper

Um empirista lógico olha para as ciências sociais:
'0 estudo da sociedade humana e do comportamen to

humano modelado instituiçôes sociais sidotempor

doscultivado por investigaçãotanto tempo quanto a

dabiológicos. No entanto, muitofenômenos físicos e

estudo,'teoria social ' que tem emergido desse tipo de

filosofiaé maispassado como no presente,tanto no

largaciência social e émoral dosocial e emque

sobrereflexões geraisconstituída demedida a

decríticasjustificações'natureza do ou

dovárias instituições sociais ou esboços dos estágios

Emboracivilizações.decadência deprogresso e

discussões desse tipo contenham freqiientemente insights

sociaispenetrantes das funções de várias instituições

pretendem basear-sena economia raramente em

detalhadosempíricosdadossistemática depesquisa

dadosdas sociedades. Se taisoperação realsobre a

partefunçáo é na maiorchegam a ser mencionados. sua

servindo para ilustrar, mais que para testaranedótica,

humana,

homem',

as ciências sociais, que
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(...) Mas,geralconclusãoalguma emcriticamente

foiárea de pesquisa socialem nenhumaqualquer caso,

comparável àsleisgeral deestabelecido um corpo

sejanaturais,ciênciasimportantes teorias das em

decapacidadeexplicativopoderde ou naescopo

fornecer predições precisas e confiáveis (...) É também

ciênciasexistenâogeralmente reconhecido nasque

completaànadasociais quasecompareque se

unanimidade encontrada normalmente entre os praticantes

assuntos comonaturais emcompetentes nas ciências o

explicaçõessâoestabelecidos,que sâo fatos queo

fatosalguma) para osrazoavelmente satisfatórias (se

válidosassumidos e quais sâo alguns dos procedimentos

ciênciasinvestigação correta (...) Em resumo asnuma

desistemanenhumem diahojesociais nâo possuem

explicações de largo alcance julgado como adequado pela

maioria dos pesquisadores profissionais competentes e

sobredesacordos tantosérioscaracterizam-se por

Emsubstantivas.metodológicasquestões como

qualquerse designarconveniência de

real ''ciênciaciência socialárea existente da como

1961,(Nagel,tem sido constantemente desafiada (...)

pp. 447-9)

a posiçãoSintetizamas necessária.longa,A citação é
modeloempirista frente à ciência social e destaca a física como
devemaspirações a ciênciaas atividades compara o qual todas

sociologiaclassificar aainda, as_outender. Note-se, que

consequência, a
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quê desocial"filosofiasociais_ temciências umcomo
pejorativo quando vem de um empirista lógico.

cânonessociais nâoPara Nagel, ciências cumprem 08as
ciência real (obásicos que se espera sejam cumpridos por uma

modelo que ele tem em mente é a física, pelo menos, uma certaou,
idealização dela). Existe desacordo substantivo e metodológico.
Os fatos, chegam de tabelasquando formaaparecera na e
gráficos, servem mais para ilustrar um prová-loponto que para
_afirmaçâo que supõe que dados, de alguma forma, "provam" teorias
ou hipóteses.

Suposta no quadro traçado por Nagel está a continuidade e,
portanto, cumulatividade, da "ciência real". Pois, existese
unidade metodológica se toda hipótese é baseada fatos,eme

comparação entre teorias:existe um foro usa-se oscomum para
final,métodos obtêm-se fatos que, noos mesmosmesmos e

rivais.uma entre várias hipótesesapontarão para a correção de
de unidade metodológica e nâoSe as ciências sociais carecem se

falarháfatos, nâosistematicamenteapoiam emcomoem
progredircumulatividade nem em progresso

_traço essencial de uma "ciência real"  sequer podem ser chamadas
ciência".

deaos diasNagel é tardia, bem posteriorA exposição de
dológico. E' menosglória do positivismo

textos das décadas de 30vocabulário lógico que impregnava os e
depossibilidadesàsotimista40 quantopouco menose um

ondeconhecimento abertas pelas ciências naturais (o capítulo de

técnica, menos cheia

nelas. Daí, sem poder
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a citação foi extraída segue afirmando que os cânones de ciência

real" deixam espaço para pouco mais que a física).
***

um positivista lógico, jáKarl Popper nâo é que nega um
dodoutrina positivista:central da teseponto a

positivismo lógico poderiaverificacionismo. Em ser
definido como:

(...) alguma coisa tem sentido se e somente se é

diretamente _ou, se

dosobservação atravéspor

sentidos) ou se da matemática ou daé uma tautologia

lógica. Isso tem sido parodiado como 'se algo não pode

sentido falarser visto medido então nâo temou

dele '. (Phillips, 1987, p. 39)

0 ponto principal de Popper é que uma proposição jamais pode
instânciasser verificada conclusivamente. Dado que o número de

Y") éX égeral (da forma Todode determinada proposição
confirmadoras,infinito, por mais que haja instâncias sempre

algohaverá espaço para instâncias infirmadoras. Probabilidade é
inútil aqui, ou seja, nâo adianta querer escapar do dilema usando

verdade"probabilidade dea alternativa de atribuir umapara
proposição. Dado que o número de instâncias possíveis é infinito,

asserção ser verdadeira éa probabilidade de determinada sempre
cálculo depossíveis, numinstânciasnúmero dezero (pois o

probabilidade, aparece sempre no denominador).
Além disso, existe outro problema além desse número infinito

de instâncias. Uma asserção geral diz respeito também a casos' que

verificável empiricamente (isto é,

resumo, o

caridoso, indiretamente_
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cisnestodos osnâo podem ser testados. Por exemplo, a asserção
sejamas coisas quea todasse refere apenassão brancos" nâo

cisnes no presente. Refere-se também às que foram cisnes e às que
refere-se ainda às coisas que viriamserão cisnes. Mais grave, a

fossetipo depor exemplo, um certoser cisnes seovo que,
forma, a asserção geral do

tipo descrito engloba contrafactuais ("se isto fosse _ou chegasse
seria branco").

Assim, Popper falseamento critério deinsiste no como
demarcação entre proposições científicas e não-científicas. Se
uma proposição poderia,nâo pode ser provada definitivamente,
pelo menos, ser falseada definitivamente.

Mesmo com essa discordância central, Popper guarda muitos
positivistas lógicos para que sua imagempontos em comum com os

possa ser bem distinguida da deles.
que a ciência natural é'Popper e Carnap assumem

Ambosnosso melhor exemplo de pesamento racional (. .. )

acham existe distinção bem marcada entreque uma

desenvol vimen toobservação e teoria. Ambos acham que o

do conhecimento é basicamente cumulativo (...) Ambos

acham que a ciência possui uma estrutura dedutiva bem

firme. Ambos sustentam que a terminologia científica é,

ou deveria mui to precisa. Ambos acreditamser, na

unidade da ciência (...) Ambos concordam que existe uma

diferença fundamental entre contexto de justificação e

1983, p. 5)contexto de descoberta. " (Hacking,

a ser_ um cisne,

chocado, resultaria num cisne. Dessa
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Assim,Para Hacking, Carnap epitomiza o positivismo lógico.
por

sendodiferenças acabam assuntode acordo. Asuma superfície
Paraepistemologia.profissionaisleitores oemapenas para

epistemologia parainsights dapretende tirarpúblico que sua
deprevalecem sobre o pontopontos em comum

filosofiapolêmica mais visível na
acaba sendo Popper60_da ciência _espec ialmente nos anos

(=positivismo lógico)/Kuhn.
Assim, Popper herda o ponto de vista expresso na citação de

Nagel: as ciências sociais nâo sâo ciência, nâo têm unidade, nâo
conclusôesEssassâo sistemáticas.apelam para os fatos, nâo

admitidoque pode serderivariam de um modelo rígido quanto ao
científicas;falseáveis sâosó proposiçõescientífico:como

quando há progresso científico _independentemente do que digam os
cientistas sobre o assunto., há aplicação de um e único método: o

todas asciência de outrasdistingue amétodo científico, que
a meta para qual devem

tender todas as atividades que pretendam conhecimento.
relaxaaparentementealguém queKuhn aparece essascomo

pensadorfaz dele umé isso queexigências de cientificidade e
ditador",PoppercontraporiaKuhnrevolucionário. umase

normativo, estreito.
têm'Muitos epistemólogos,

naturalistanâonorma tivauma orientação para ae

(Barnes, 1982,moralistas.ciência. Aspiram a ser P-

59)

a polêmica verificacionismo/falseacionismo aparece mascarada

e todos os popperianos,

área de estudo, os

atividades humanas; a ciência representa

discordância. Dessa forma, a
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A questão é saber se essa imagem faz justiça a Popper. Para
determinar se Popper faz jus a essa leitura moralista", devemos
examinar o modelo popperiano de desenvolvimento científico.

***

Popper sintetiza o método pelo qual a ciência progride:
"A maneira pela qual nosso conhecimento progride,

e especialmente dánosso conhecimento

através de antecipações injustificadas (e

injustificáveis), por palpites, por soluções tentativas

problemas, conjecturas. Essaspara nossos por

por crítica,conjecturas sâo controladas isto é, por

possíveis refutações, quais incluem testesas

severamente críticos (...) Se o resultado de um teste

mostra que a teoria é errada, ela é então eliminada; o

um método

de eliminação. Dessa forma podemos, se tivermos sorte,

ma issobrevivência da teoria aptaassegurar a

eliminação daquelas<fittest> pela aptas.menos

Progredir em ciência significa, portanto, testar hipóteses e
0de experiência infirmadora.descartá-las vistaem

desenvolvimento de uma ciência parece ser claramente dividido em
(eliminandoduas fases: palpites chutes injustificáveisou

assim o problema depois, pesquisa guiadada indução) e, pora
método rigoroso. Mas, noutro lugar, podemos ler:

Com freqiiência, é apenas o instinto científico do

pelospesquisador ( influenciado, naturalmente

(Popper,

método de tentativa e erro é, essencialmente.

científico, se

1974, pp. vii e 313)
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resultados do testar e repetir os testes) que o leva a

fazer conjecturas a respeito de quais os enunciados de

t' subsistema de teoria está sob<um uma que

escrutínio> deve ele considerar inócuos e quais deve

encarar como reclamando modificações. (Popper,

PP. 80-1)

palpites do domínio da descobertasaem e se
uma

dicotomia clara entre os dois contextos. Fatores (injustificados
e injustificáveis, próprios termos popperianos)para usar os
devem entrar em jogo também no momento teoria éem que uma
testada, pelo

puramente racional.menos,
0 quadro desenhado pela segunda citação parece bem mais

próximo da prática científica: no momento de testar determinada
hipótese, realmentetesta é conjunção deo que se uma
proposições. Nunca é o que uma hipótese h seja implicada porcaso
uma só proposição p. Nesse caso se provasse que h era
falsa, seguir-se-ia, por modus tollens (X implica Y/nâo é o caso
de Y/logo, não é o caso de X), a negação de p. Mas h é sempre
consequente de implicação qual antecedente éuma na o uma
conjunção de proposições. Assim, a lei que está em teste não é "p

Pn) implica h". Se h forps e ps .. e
máximo que se pode inferir é que

pelo menos um compontente da conjunção (pi e... pn) é falso (o
que é também chamado "tese de Duhem-Quine"). Determinar qual ou
quais componentes exigiriam novos testes contra a experiência ' só

1959,

implica h", mas "(pi e
infirmada pela experiência, o

ideal, se

Aqui, os

no momento em que passa por um escrutínio, em tese

esgueiram para o contexto de justificação. Desaparece, assim,
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faria o problema retornar. Uma regressão infinita é inescapável
cientistas compartilhem acordonesse caso, a menos que os um

sobre onde duvidar. Semde acordo, práticaparar esse a
científica é impossível.

Concluímos que, inconsistência essencialexiste umaou no
mecanismo de desenvolvimento da ciência proposto por Karl Popper

"devo dizer que a idéia de 'convenção racional ' me choca como

havercompletamente oximorônica (Laudan, 1990, 88)_ ou deveP.

outra forma de interpretar o autor.

Dizer que a prática científica refuta o modelo popperiano é
trivial. Nenhum cientista vai ao laboratório disposto a provar

éhipóteses sâo falsas. Nenhuma teoria científicaque suas
descartada em vista de experimentos que sugiram que ela é falsa.
Nenhum teste de teoria científica pode ser feito isoladamente e
render resultados inequívocos.

A cumulatividade também nâo pode ser defendida facilmente. A
houveexemplos suficientes dehistória da ciência traz que

problemassubstanciais conjunto dealterações umano que
Tais alterações nâo sâocomunidade de cientistas estuda. apenas

daprodutoespecializações de questões antigas (isto é,
questõesmais extenso),problemasubdivisão de masum

dapoderiam ser levantadas dentroradicalmente novas que jamais
exemplosteoria superada. Por outro lado, a história traz também

de problemas reconhecidos como taisdeixaram de porserque
introdução, o problema de se

explicar por que todos os corpos do Sistema Solar revolucionam no
escolas sucessivas (já citamos, na
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físicosda teoriadecorrentesentido, fato para osmesmo
cartesianos e coincidência inexplicável para os newtonianos, pelo

foi proposta). Se háteoria newtonianamenos à época em que a
alterações de problemas, nâo pode haver cumulatividade na ciência

ela tem de ser entendida de alguma outra forma.se houver,ou,
refutações".alertaPopper esteve essasparasempre

teoria popperiana nada temportanto, concluir, que aDevemos, a
elaciênciaciênciahistória da comoou com aa

no dia-a-dia do cientista.efetivamente se dá,

no laboratório,No dia-a-dia,

denominao cientista procede através de palpites e do que Popper
podenâoatividadecientífico". Todainstinto seressa

incluipoisrigoroso,modelodentro deracionalizada um
retóricainescapavelmente fatores pessoais, psicológicos, sorte,

(umrecomendáveisconstrangimentosmuitas poucovezes,e,
rivalde seua teoriarefutar"ser tentadocientista pode a

doverbasde influência, cortarcadeiasatravés de, aspor
laboratório do "inimigo").

conjectura/refutaçâo, podepopperiano, de0 método apenas
Maisatividade científica.reconstrução daser aplicado a uma

método.e nâotalvez, modelopropriamente deveríamos chamá-lo,
Esse ponto de vista aparece na "Lógica da Descoberta Científica":

adequadomaisseriaalguns'Objetariam que

deepistemologiadatarefaconsiderar acomo

chamadoproporcionar temseo que

àcientistaconduziramfasesracional ' das oque

Averdadealgumadeencontrodescoberta _ao nova.

'reconstrução

ver com

nas discussões com os colegas,
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pre c i samen te,a seguinte:questão é, porém, o que,

desejamos reconstruir? Se forem os processos envolvidos

inspiração, devodeproduçãona estimulação umae

docomo tarefa lógicaconsiderá-lo darecusar-me a

psicologiainteressam àconhecimento. Esses processos

empírica, não à lógica. Será outro o caso se desejarmos

provas posteriores pelasreconstruir racionalmente as

descobertaquais se descobriu que a inspiração era uma

medida'A

altere ou rejeiteque o cientista aprecie criticamente.

desejarmos,sua própria inspiração, ose

um

mentais.tipo de 'reconstrução racional ' dos processos

taisnão apresentariaessa reconstruçãoSem embargo,

apenas

CPopper,dar um esqueleto lógico do processo de prova.

1959, p. 32)

PopperEis a diferença entre Popper
denega a importânciaatividade científica, nâonâo descreve a

ditapalpites que poderíamos, no limite, chamar irracionais. Nâo
científica deva se conduzir. A tesecânones de como a atividade

pode,científicaatividadereduzpopperiana se emaa que
pelos filósofosprincípio _e nunca pelos próprios cientistas, mas

únicaaplicação de umareduzida àda ciência_ oregra:ser
de refutação de hipóteses pelo mecanismo lógico do modusprocesso

tollens. Em última análise, nâo difere da tese formalista acerca
da atividade matemática: o matemático pensa como pensa, por meios

poderemos,

ser reconhecida como conhecimento.

processos como eles realmente ocorrem _ela pode

ou veio a

encarar a análise metodológica levada a efeito como

e Kuhn se estreitando.
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inescrutáveis, resultadosapresenta respeitandomas seus um
arcabouço lógico rigoroso. Da mesma forma, conjectura/refutaçâo
é, melhor hipóteses,das meio de apresentação dena um
resultados, nunca descrição da atividade científica, muito menos
sugestão de como essa atividade deva ser conduzida.

Con j ectura/refutaçâo é método ideal da ciência (queo
aparece claramente apenas depois da reconstrução da prática), é a
pedra de toque que reúne sob a égide de um único mecanismo toda a
multiplicidade de métodos realmente usados atividadena
científica. Tal método não é praticado de fato,' mas se esconde
por trás de toda ocasião em que o cientista garante ter obtido
conhecimento. Mais, colocá-lo à vista não implica colocar à vista
o que realmente se passou, mas apenas o esqueleto lógico do que
aconteceu.

"É portanto importante ficarsumamente claro o

fato de teoria <de Popper> ê um enfoque daque sua

lógica e da história da ciência e nâo da psicologia de

seus praticantes. Ele nâo acha _e ninguém o poderia_

cientistas geral têm considerado sique os em a

próprios como fazendo ele descreve. (Magee,o que

1973, p. 30)

Visto dessa forma, o sistema popperiano já parece bem menos
nâo X

fornece cânones de validação instantânea" do conhecimento (nâo
diz ao cientista como proceder no momento da pesquisa; restringe-

análise retrospectiva do conhecimentose apenas a uma

rígido e normativo: nâo diz como o cientista deva se portar,
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supostamente obtido) nâo exclui a priori nenhuma áreae de
pesquisa do dominio do que se pode chamar ciência.

Mas essas considerações _que poderiam ser feitas em qualquer
época_ nâo o salvaram da condenação, pelo menos aos olhos dos
leitores menos avisados. Kuhn nâo deixa de ajudar deno processo
condenar o sistema popperiano quando, por exemplo, afirma:

'Um enfoque muito diferente de todo conjuntoesse

de problemas <o esclarecimento do método científico>

foi desenvolvido por Karl Popper, que nega a existência

de qualquer Emprocedimento de verificação. lugar

importância da falsificação, ou seja,

do teste que resultado negativo, torna

necessária a rejeição de teoria estabelecida.uma

P. 146)

Necessária? Tal "falseacionismo ingénuo nâo é aceito por
Popper. Por exemplo:

'Seria tremenda perda ciência,uma se, em

disséssemos: 'Nâo fazendoestamos mui to progresso.

Vamos nos livrar de toda ciência e começar de novo'. O

procedimento racional é corrigi-la revolucioná-la,e

mas nâo varrê-la. Você pode criar uma nova teoria, mas

a nova teoria é criada problemas

teoria antiga nâo resolveu. (Popper,que a 1974,

p.132)

A passagem deixa bem claro que Popper nâo compartilha esse
falseacionismo ingénuo. Mas é justamente esse falseacionismo que

(Kuhn, 1970,

disso,

a fim de resolver os

enfatiza a

devido a seu
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Kuhn parece imputar a Popper e, mais, parece estender para todo o
modelo popperiano:

'Sugiro, então, que Sir Karl caracterizou toda a

atividade científica em termos que se aplicam apenas às

(Kuhn, 1970a,suas ocasionais partes revolucionárias.

p. 6)

A essa altura, o leitor gue nâo conheça a obra de Popper
_que carece mesmo de uma exposição consistente e completa de o
que entender por método científico (cf. Krige, 1980, p. 45)_ se
rende à interpretação que dela faz Kuhn. Popper aparece como um
falseacionista ingénuo aplica o método de conjecturasque e
refutações _lícito, no máximo, em ocasiões revolucionárias_ a
toda a atividade científica.

No fim de contas, Popper acaba sendo descartado nâo por seus
deméritos (que seriam, talvez, de contatoseus pontos com os
empiristas lógicos _como os arrolados por Hacking acima), mas por
uma suposta estreiteza do modelo que propõe.

***

seguinte quadro:finalizar, textosPara temos oso
produzidos pelos empiristas lógicos são técnicos, impregnados de

nâo-acessível e difíceis de ler porterminologia lógica pouco
citado acima, élegíveis (e Nagel,profissionais; os textos um

bom e raro exemplo de equilíbrio) são statusseveros quanto ao
científico das ciências sociais; mesmo diferindo dos empiristas
lógicos num ponto importante, Popper, via seus pontos em comum

Alémessa escola e descartado com ela.
caracterizaçãodisso, contribui descarte que oaessepara

com eles, é alinhado com
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maispróprio Kuhn faz da obra popperiana. Uma vez que Popper é o
dadestacado filósofo da ciência nos fins dos anos 50 (a "Lógica

primeirasido publicada pelaPesquisa Científica", embora tenha
éinglês em 1959) e já quesó foi traduzida para o

deuma espéciepróprio Kuhn, cria-serefutado diretamente pelo
vácuo epistemológico que deve ser preenchido por algum modelo de

desenvolvimento da ciência. No final, o caminho está aberto para

aceitação das teses de Kuhn como contraposição "correta" _istoa
Popperda prática da ciência_ a esseé, que respeita e dá conta

ingénuo e pobre de insights.

desejo de se mostrar científico"3.1.2. 0

superficial dessecerta leituraexatamente, de_ou, mais uma
igualdadedeem pésociaisas ciênciascolocarmodelo_ para
biologia.física oumetodológica com as ciências

Kuhn,devocabulário importadodeincluiEsse uso o emprego
evidentemente,incomensurabilidade" e,holismo",especialmente

outra“paradigma". Se tais usos sâo ou nâo próprios será tema de
parte da dissertação.

écientíficolugar, mostrar-seprimeiroEm quepor
sobreimportante? Já citamos acima o físico britânico John Ziman

forma,Dessa mostrar-seatrás.séculoscincoreligiãoà da
respeito.de confiabilidadeganhar certificadocientífico é e

Ficar fora do escopo do que possa merecer o adjetivo "científico

vez em 1934,

o papel que a ciência ocupa hoje na sociedade. A posição equivale

Nesta seção, examinaremos o uso que se faz do modelo de Kuhn

naturais, como
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é cingir-se à crendice, à falta de rigor àpassado,ao e
impossibilidade de progredir.

"A palavra <ciência> e suas variantes linguísticas

certamente nâo sâo sempre empregadas com cuidado, e sâo

usadas conferirfrequência apenas umacom para

distinção honorífica a uma ou outra coisa (...) Talvez,

uma forma extrema de destituir o termo 'científico ' de

todo seu conteúdo definido seja ilustrada pelo uso

cerimonioso que alguns anunciantes às vezes fazem de

expressões como 'corte de cabelo científico ', '1 impeza

de científica 'tapetes 'astrologiae mesmo

científica '. p. 2)

xeque essa posição superior ocupada
pela ciência. Nâo que a posição nâo seja de facto superior. Ela o
é e a observação quotidiana atesta isso à exaustão. 0 ponto de

jáKuhn é posição nâo pode defendida,que essa ser como
se racionalidade for entendida

como aplicação de regras atemporais.
Defesa existe, claro. Qualquer levantamento de, por exemplo,

aumentando através daexpectativa de vida, ela vemmostra que
claramente, deve à melhor alimentação, ase

atividadescondições de higiene mais adequadas, a saber evitar
danosas para o organismo. E muitas dessas táticas sâo resultado
do que se costuma chamar "ciência".

Todavia, a ciência _ou, pelo ciência
tal como desenvolvida pelos positivistas lógicos e, em parte, por
Popper_ nâo se contenta com tais defesas práticas. Deve haver um

Mas Kuhn parece pôr em
(Nagel, 1961,

menos, a filosofia da

assinalamos, racionalmente, isso

história. Isso,
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caráter de verdade superior ao apenas "dar certo" do conhecimento
prático. É sobre esse fundamento que Kuhn centra seus argumentos.

Aceito de Kuhn, pareceria duasargumento restaro
alternativas: dado que nem sequer a ciência pode ser justificada

bem tudo pode adjetivopretensõester ao
científico" ou nada pode tê-las.

Kuhn, desnecessário lembrar, nâo defenderia dosnenhum
0 adjetivo "científicopontos. práticotem uso para as

atividades consagradas ciência, distinguem,como que se na

prática, de outras atividades que nâo merecem Atal adjetivo.
condecoração "científico é prático e nâo lógico. Éassunto

se deve por apelodecidir à história da culturaassunto que
ocidental e nâo por apelo a regras metodológicas. As alternativas
delineadas acima só podem ser entretidas faça umapor quem
leitura estritamente normativa de Kuhn. Todavia, ele nâo pretende
legislar sobre aplicação do científico",termoa apenas
descrevê-la e retirar lições disso.

A preocupação dos cientistas sociais destatuscom o
cientificidade de disciplina Eckberg Hillsua e
(Eckberg e Hill, preocupação,129), até Comte". Essa

"implica acontinuam, idéia de padrão segundo o qualque o a

ciência social deve ser medida é o sucesso da ciência natural".

Esse tipo de preocupação aqui denominaremostraduz-se no que
desejo de parecer científico". Claro que o ideal é "tornar-se

descobrir-secientífico", como Wolin (Wolin, 1968) pretende,ou.

fundamento racional e independente de injunçôes históricas para a
atividade científica, que possa dar ao conhecimento científico um

recua, para

racionalmente, ou

1979, p.
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algumcumprir porse puder

"parecer científico".início de discussão,
leviandadequalquerquer indicarEsse "parecer nâo por

parte de cientistas sociais. A questão é que, dado que os textos
dedos textoscontrário da maior parteem ciência social _ao

mais amplopúblicociência natural_ dirigirem-se que oa um
restrito âmbito de especialistas, "parecer científico cumpre a
função de se destacar em meio ao painel de disciplinas que formam

cientista social puder mostrar,o conhecimento humano. Se o num
adjetivo "científico", que também elemeio receptivo ao merece

que o adjetivo se lhe aplique, então mais fácil será sobreviver
num mundo em que verbas para pesquisa conseguidas em agências de

delinhas de pesquisa,financiamento determinam o destino de
pesquisadores e mesmo de departamentos inteiros.

é notado por Phillips,0 "desejo de parecer científico que
deciência social um complexoidentifica em certas correntes da
deà "ciência real" (para termoinferioridade frente usar um

Nagel):
desdevariando"Pesquisadores em diversos campos.

a história até a psicologia ou a sociologia, sentem-se

idealatingemdisciplinas nâoinferiores se osuas

eles têmciências físicas:representado pelas se

teorias com vigor masengajado na busca de leis seme

1987, p. 2)expressivo sucesso.

porquêé oparágrafos seguintesexplorar nosA questão a
sem expressivo sucesso".desse

(Phillips,

esse ideal nâo
motivo, seja ele teórico, de fundamentos, ou prático, serve, para
científico. Mas, se
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***

As razões levantadas para que as ciências sociais nâo possam
se colocar ao par da física sâo variadas. As principais seriam:

complexidade. Enquanto a física estuda eventos monótonos,a.
a sociologia (ou a antropologia ou a política) estuda eventos em
que intervêm fatores demais, qualquertorna situaçãoo que
difícil de controlar.

b. auto-decepçâo. Enquanto os objetos físicos nâo sabem o
que se passa com eles, os "objetos'' das ciências sociais o sabem.
Assim, podem dirigir suas reações a fim de satisfazer objetivos
inescrutáveis pelo pesquisador. Um exemplo seria pesquisauma
sobre determinada marca de sabonete: o pesquisador pergunta para

ele gosta do sabonete Y. X gosta do sabonete,
eu disser que nâo gosto, talvez o pesquisador,mas pensa, se

Sua resposta
final é "nâo".

c. dificuldade em determinar que seja experimento.o um
é possível construirEnquanto na física modelos que reproduzam

características consideradas essenciais num sistema para estudo
controlado, o mesmo nâo pode ser feito com sujeitos humanos. Tais
experimentos podem chegar a ser tentados no caso da

nâo estudo de sociedades, leva pontomas no o que uma
importante:

d. repetibilidade. Um experimento física podeem ser
repetido o quanto quisermos. Mas numa sociedade humana, além de
nâo podermos fazer nada análogo a um experimento (item c. acima),
nâo podemos repetir situações Ciênciateste.para novo

psicologia,

o indivíduo. X se

para me convencer do contrário, me dê uns de graça".
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experimental depende crucialmente de testes repetiveis. Nesse
item, falha também a história ciência, pois históriacomo a
humana é irrepetível. forma, nâo _mantendoDessa podese o
esquema positivista de que explicações admissíveis sâo apenas
aquelas baseadas em ter explicaçõesleis causais_ pretender em
história. Pois uma lei histórica" jamais poderia ser testada.

Contra objeções, positivismo lógico apresentaessas o
argumentos tais como as encontrados em Hempel e Oppenheim (1945)
e em Hempel (1965, especialmente o capítulo 9): a física também
estudaria fenômenos irrepetiveis e complexos. a questão é que a
física possui um conjunto de critérios de relevância para separar

que é individual.
Em conexão com isso, Hempel argumenta que jamais um físico

estuda as propriedades "de um mesmo átomo". 0 ponto é que ele
está preparado para determinar o que permanece constante doisem
átomos diferentes, separados para sua consideração tanto temporal
quanto espacialmente. Assim:

'Todo evento ciências físicas e

nâo menos na psicologia nas ciências sociais, éou

único sentido todasno em que com as suas

cara c terí sticas Aindaparticulares, nâo repete.se

individuais conformarpodem se ea,
assim ser explicáveis por meio de leis gerais do tipo

causal. Pois tudo lei causal assere éo que uma que

qualquer é,de tipo especi fi cado, istoevento um

qualquer evento que exiba determinadas características

o que é repetível do que é temporalmente determinado, ou seja, do

individual, nas

assim, eventos
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é acompanhado por outro evento que, por seu turno, tem

características específicas. (Hempelcertas e

Oppenheim, 1948, in Madden, 1960, p. 25)

Nesse quadro, a física nâo difere das ciências sociais a nâo
qualidade,Quando a diferença é de grau e nâo deser em grau.

sentido tentar atingir superior na escala.passa a ter o grau
Hempel dá legitimidade às pesquisas que visam a encontrar leis
gerais de tipo causal para a
psicologia e a história.

Abraçar a alternativa sugerida pelo programa positivista tem
levado a resultados decepcionantes. Tanto Nagel (na citação que

Philips (logo acima) admitem o fracasso
dessa via. Mesmo Hempel nâo históriafaz mais que afirmar que a
difere da física apenas em termos de grau. Ele nâo vai além para

leisdizer o que poderiam ser "leis históricas", muito menos
sociais".

Nesse ponto, entra a leitura de Kuhn, que "provaria que a
física padece dos mesmos males que os positivistas apontam para
as ciências sociais. Assim, nem ciência social, ciêncianem
natural mereceriam o adjetivo científico". Elas estariam em Pé
de igualdade em termos metodológicos assim, ambas teriam oe,

"científico"mesmo direito à cientificidade. Ou vale o mérito de
para ambas ou para nehuuma delas. Kuhn seria apresentado como o
autor que mostra que o arcabouço lógico das ciências naturais nâo
existe, nâo passa de retórica ou de ideologia.

deEsse uso de Kuhn da ERC como evidenciadortoma o autor
física sâoobjetividade e lógica daa estrutura apenasque a

abre o item 3.1.3) como

as ciências sociais, bem como para
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grandesolucionador deilusórias. Kuhn umcomo
problema. Ao retirar da fisica as bases que ela alegava para se

antropologia,em detrimento de,dizer científica,
adjetivoKuhn todas aplicações dotornaria ilegítimas as

tornaria todas lícitas.científico" que dá na mesma,ou, o
Essa leitura da ERC rende afirmações como:

"As realidades construídassâo múltiplas. e

holísticas. Conhecedor conhecido sâo interativos.e

inseparáveis. Apenas hipóteses de trabalho ligadas à

época e ao contexto sâo possíveis (...) A investigação

está ligada a valores. (apud Phillips, 1987, p. 85)

Agora, tudo desculpado.parece estar Se duas escolas de
pesquisadores em ciências sociais (por exemplo, marxistas e
weberianos) nâo encontram fundamento isso nâo importa. Acomum,
realidade é mesmo dependente de valores. E se alguém disser que
isso é de imaturidade científica, tudo bem. Na físicamarca
_"Kuhn demonstra"_ as coisas também sâo assim. Logo, todos estão
salvos.

As objeções da ERC encontradaspodema esse uso ser
diretamente em Kuhn. Em primeiro lugar, o fato de Kuhn notar
muitos pontos de ciênciasentre ciências naturaiscontato e
sociais nâo significa nâo sejam diferentes de facto.que elas

elasComo já dissemos antes, Kuhn parte do pressuposto de que
é apenas que dar preferênciarealmente sâo distintas. Seu ponto

às ciências naturais na hora de atribuir o adjetivo científico"
racional (noé algo admite sustentação prática, mas nâoque

surge, assim,

por exemplo, a
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sentido de uma racionalidade atemporal e formulável através de
regras de aplicação universal).

Em segundo lugar, a realidade está em muito condicionada por
teoria, mas nâo totalmente. Incomensurabilidade entre paradigmas
significa apenas éincomensurabilidade local".

Argumentos(frutífero) escolas rivais.possível debate entre
podem ser entendidos e debatidos peladados por uma das escolas

nâo éApenas final dessesoutra. aceitação argumentosa
inteiramente racional, devendo basear convicçãonoutrase

incomensurabilidade,
nâo deve ser entendido como holismo formacomo uma
atenuada que mantém a tese de que as proposições se interligam e
que o valor de verdade de uma influencia o de outras, tambémmas

graus. Ou seja,interligação se faz sentir por umaque essa
maneiraproposição influencia fortemente suas vizinhas dee,

progressivamente mais fraca, outras ligadas a ela. A imagem que
demelhor descreve esse holismo é dada pela rede de enunciados

Quine (Quine, 1960, especialmente o capítulo 1).
podeDentro do quadro desenhado por Quine, o homem nâo
delaescapar da linguagem e, assim, nâo pode pretender livrar-se

dadospara, em seu lugar, erigir qualquer coisa mais próxima dos
sensoriais. Tudo homem sabe é que existe certao que o uma

hierarquia entre nível mais baixoenunciados. 0
nívelobservação e oseria dado pelos enunciados singulares de

mais elevado estaria representado pelos enunciados analíticos.
a outros enunciados _éPorém, todo enunciado está ligado o

dealém estarque Quine chama interanimaçâo de sentenças"_

gradação, uma

total, mas
qualquer. 0 holismo de Kuhn, assim como sua

Ou seja, sempre
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nâo é(nâo-verbais). Logo,estímulos sensoriaisligado aos
possível fazer de único enunciado contrateste ao um

àexperiência. A possibilidade leva crença,crença nessa
igualmente errónea, de que haveria enunciados impossíveis de

(aexperiência, os enunciados ditos analíticostestar contra a
impossibilidade adviria de toda experiência ser confirmadora, o
que tornaria qualquer teste inútil). 0 melhor que se pode fazer
frente a um enunciado que perturbe a rede cognoscitiva é adaptar
parte da rede a fim de construir uma nova rede onde o enunciado
antes conflitante encontre seu lugar.

A forma de adaptar a rede cognoscitiva frente a um novo
enunciado costuma receber o nome de "busca por evidência". Nessa
busca o sujeito pesa estímulos nâo-verbais e a interanimaçâo de
sentenças com o fim de saber em que direção deverão ser feitas as
maiores alterações. 0 guia dessa busca é chamado métodoo
científico definido por Quine com bem noutrosmenos pompa que
filósofos analíticos. 0 método científico nâo seria mais que bom

capacidade de generalizar, cuidado ao optar por novidadessenso,
instinto de simplicidade".e um certo

Quanto mais central for enunciado conflitante como o
da rede, maior porção deverá >restante da redea que ser

reformada. Daí tendência enunciados maisa a preservar 06

muito,que alterá-los acarretaria transtornos
maiores que advindos da alteração de enunciado maisos um
periférico. A tendência geral é sempre no sentido de preservar o
máximo da rede _tendência batizada por "máxima daQuine como
mutilação mínima".

centrais, uma vez
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Dois DogmasQuine, cuja obra é bem anterior à de Kuhn (seu
From a Logical Point of View",do Empirismo" aparece impresso em

Nâoda ERC. interesseé citado prefácio temde 1953) no
filosófico especial pelo método científico, o qual reduz a pouco

fornece um quadro no qual tantomais de "instinto dirigido", mas
(que Kuhn herda) comode Wittgensteino jogos de linguagem a

jáponto central na ERCa anomalias (umnoção de reação frente
sentido.que uma reação possível é a mudança de paradiga) cobram

a tentativa primeira0 quadro é, em última análise, conservador:
frente à anomalia é acomodar a rede de forma a que a menor porção

alteraçõesseja possível,Caso isso nâodela sofra alterações.
totais:mais profundas devem se processar, mas jamais alterações

consideradosenunciadosrepresentado peloshá núcleo,um
sintéticos aceitos, queanalíticos e pelos enunciados permanece

constante.
Quine forma uma boa imagem paraA rede de enunciados de se

holismodizerKuhnentender oucomquerqueo
Quinefrisar queé importanteincomensurabilidade. No entanto,

métodonaturalizante" com relaçãode vistapontotem um ao

dela

chega, é o estudo de como nós animais pudemos chegar a

1981, p.21)(Quine,

científico,que o métodoEsse ponto de vista
assim como os próprios enunciados científicos, é testável contra

escolhassucessivashistória dasseriarealidade a_quea

o aproxima de pragmatistas como Laudan.

se baseia em

científico, o que
Epistemologia, para mim, ou o que mais perto

ter essa ciência, dado um 'input' neural tâo precário.
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científicas_ e que o progresso o
preenchimentodireção aoprogresso das teorias

dos objetivos principais da ciência, que, para Laudan são
mundo'explicar e predizer tudo o que acontece no

cadaproduzir teorias que sejamnatural (p. 18) (...)

resolver cada19) (...)confiáveis (p.vez ma is vez

(Laudan, 1990)mais problemas (p. 27)

naturalizante.compartilha desse ponto de vistaKuhn não
experiência pode fornecerEsposá-lo significaria admitir que a

a escolha destealgum tipo de justificação racional oupara
escolhadaquele enunciado científico, e, ao

deste ou daquele método. Se a própria experiência (no presente e
Kuhn, cumprir tal tarefa, está clarono passado) não pode, para

demenos chancetêm aindada ciênciaque fugidios "objetivos
cumpri-la.

Retomando a imagem oferecida por Quine _e tendo em mente as
dizeracima_,KuhnQuinediferenças expostasentre quee

partidários de paradigmas diferentes vivem em mundos diferentes é
redes de enunciados difere entreapenas dizer que parte de suas

realidadesPhillips (acima) sobre assi. Retomando a citação em
diferentesescolaspartidários demúltiplas, destaque-se que

noçãoexperiência deve ser um árbitro
depúblicas, noçãodevemexperiênciasde que aqueaser

divergênciasárbitro depode serexemplo, nãoastrologia, por
éNa verdade, muitoassim por diante.teóricas em sociologia e

compartilhado numa transição de paradigma. 0 que não o é pode ser

científicas, em
do método se daria, assim como

mesmo tempo, para a

compartilham, no mínimo, a lógica, a matemática, a noção de que a
de pendências teóricas, a
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discutido, mas nâo pode ser traduzido integralmente, "sem perda

ou resto". se concordar com alguma tradução
sempre é possível. Prova disso é que escolas rivais discutem sem
ter de apelar para uma "linguagem básica de esmagar a cabeça dos
concorrentes com tacapes ou coisa assim.

0 que foi desenvolvido acima mostra suficientemente que a
sociaisposição positivista Agentesparece ser sem esperança.
(existematuam movidos por motivos que, portanto, admitem graus

bons razoáveis, motivosmotivos, motivos, motivosmaus
sustentáveis etc). estudam fenômenosAs ciências naturais que
têm origem em causas. Causas se dão ou nâo. Nâo há meio-termo.

deciências sociais ao projeto positivista
explica fenômenosciência é aquele de teoriacorpo que

destinadoexclusivamente a partir de enunciados causais parece
chances deMais que isso,ao fracasso. tem poucaso esquema

cientistafísica. Pois, o físico, ou outro
natural qualquer, mais com hipóteses dofaz apenassuas que
aceitá-las ou rejeitá-las.

cogni tivas'Existe um largo espectro de atitudes

incluindoque os cientistas têm com respeito a teorias,

Qualqueraceitar, rejeitar, perseguir, entreter etc.

doisteoria da racionalidade que discuta apenas os

abordar a vasta maioria dasprimeiros será incapaz de

confrontam.situações com as quais os cientistas se

(Hacking, 1983, p. 15)

invólucroNo fim de Kuhncontas, aparece apenas como
retórico nas discussões em que se pretende criticar o positivismo

descrever sequer a

Assim, assimilar as

perda, aMas, se
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emblemasociais. E',ciênciaslógico nas quena
abrangemde idéiase maldefinidocorpo difuso queencerra um
ciênciaradical, critica àholismo radical, incomensurabilidade

dasunidade dentrovisão detambém é usado para sustentar uma
se

quando,compartilham o mesmo paradigmaafirmar que duas escolas
na verdade, não compartilham mais que a mesma linguagem.

Compreendido mais profundamente, Kuhn não dá argumentos que

permitam conferir cientificidade às ciências sociais (pelo menos
subtraifísica),àatribuisentido nemem que se ano

cientificidade das ciências naturais, atribuição que ele julga de
natureza prática e não questão de corte metodológico. 0 desejo de

deveganhar status,consequentemente, deparecer científico e,
longe de Kuhn.procurar outros apoios,

leituraa raiz dessaseriaVale discutir neste ponto qual
somente uma leitura superficial e

ciênciasmodelo de desenvolvimento científico seria aplicável às
tempodiscutirpermitiriapelosociais ou, mesmoaomenos,
autor?teses dode queciência social. Mas,ciência natural e

antes,cientista social,de Kuhn, otextos ou,o
subsídiosbuscardevesocial,ciênciada parametodólogo

ciência"?classificar as ciências sociais como
"primeirossobreKuhndeApresentemos algumas teses os

estágios de uma ciência":

como instituição, irracionalismo etc. De outro lado, esse emblema

verdade, um

grosseira de algumas teses do autor poderia levar a supor que seu
em Kuhn. Destacamos acima que

Onde, nos

várias escolas que comporiam as chamadas ciências sociais, ao
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1. fatos sâo colecionados sâoao acaso e

considerados igualmente importantes.

2. existem escolas competidoras que trabalham a

partir de conjuntos distintos de pressuposições e que

tentam minar suas rivais.

considera fundamentais3. cada escola apenas

suas pressuposições podem daraqueles fenômenos que

conta.

cada escola exibe o mesmo tipo de progresso que4.

durante períodos de desacordo acerca de pressuposições.

sâo apresentados em livros5. os resultados que

sâodesenvolvem o assunto a partir dos fundamentos e

especialistas quanto ao públicoendereçados tanto aos

estão coligidas Laudan,ma is amplo. (essas teses em

1986, p. 177)

claro leitor qualA menos esteja muito o oque para
daprincipal qual endereça (à críticaKuhnponto ao se

reconstrução positivista da racionalidade científica) e por que
Kuhn toma exemplos das apenas ciências naturais (porque parte do

naturais sâo de factopressuposto de ciênciasapenas asque
ée progressivareconhecidas como investigação autocrítica _e

importa)Julgamento prático lhe teses.Justamente asqueo
humanas sâoapresentadas podem sugerir atividasoutrasque

ciência subdesenvolvida".
Tomemos o caso das ciência sociais. Todas as cinco teses se

sâoaplicam a elas hoje. Mas isso quer apenas dizer que elas não

ocorre em campos completamente desenvolvidos da ciência
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jamais que elas sejammenos hoje) eatividade cientifica (pelo
atividade pré-científica.

exemplosUma vez que Kuhn divide as ciências naturais (seus
preferenciais são a física e a química) em fase pré-paradigmática

apresentadas acimatesesase» uma vez que
naturais)ciênciasdasfase pré-paradigmática(referentes à

parecem se aplicar perfeitamente às ciências sociais tal como se
hoje, completamente imprópriaapresentam inferênciauma

justificaria a aplicação do modelo de Kuhn às ciências sociais.
Uma vez que perceba a falácia envolvida nessa linha dese

argumentação, fica evidente há argumentar,que pouco o que

que se ajustem a uma determinada atividade, não querem dizer que
eventualmente,essa atividade seja pré-científica ou que poderá,

representam descrições do quetornar-se científica. As teses se
julgamos científicas,datividades que hojeteria passado com e

apenas isso.
observe-se que àaplicamas cinco teses seA propósito,

pré-culinária vive sua fase
científica?

não éa culináriasignifica queNa verdade, isso apenas
deveé. Assim, nãoquímica ociência paradigmática, como a

procurar na ERC uma explicação de sua estrutura. 0 argumento que
parece complexo quandorespeito à culináriasoa trivial com se

"ciência social". Maissubstitui "culinária ouma vez,por
contra-exemplo serve para reforçar a tese de que a ERC nada tem a

e paradigmática

cingindo-se rigorosamente a Kuhn. As teses arroladas acima, mesmo

culinária. Significaria isso que a
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deveriam se comportarcomportam ou como asdizer sobre como se
ciências sociais.

deuma ciênciaestágios dedeMas essa idéia errónea ou

cumprir tornardeveriaatividade"estágios que para seuma
Mesmo um autorde ser erradicada.ciência" parece dificil como

de arrolarjustamente ocujo objetivo é asLaudan _num artigo
delivrerelativamente1inguagemKuhndeteses numa

intençõessem distorceridiossincrasias epressuposições e as

143)_ cai na armadilha:originais do autor'

deadvogadossubdesenvol vido, um'Num campo

nâorivaiscriticampressupôs!çôesdeconjunto os

através de apontar predições falhas, mas pelo ataque a

psicanálisegeral. Por

(Laudan, 1986,marxista.atual e a historiografia P-

193)

afirmaKuhnqualartigoextraída de uméA tese no
textualmente que a historiografia marxista "nâo é ciência" (Kuhn,

corre exclusivamente por1977, p. 274).. 0
Kuhn seaquilo queclaro queLaudan. Está arecusaconta de

maiscríticos"ciência" torna, seuschamar paramesmose
"ciência“pré-ciênciaequivalente ouperspicazes, a

pesquisadorésubdesenvolvida". Se este com umcasoo
quem se dirige a *

apoiodepontosuas teses paraKuhn apenas comousarpara
discussões em outros campos?

3.2. 0 uso do vocabulário de Kuhn nas ciências sociais

sua plausibilidade

campo subdesenvolvido

que dizer deprofissional em epistemologia, o

(Laudan, 1986, p.

exemplo, a
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dúvida,é,KuhnemprestadamaisexpressãoA sema
taisoutras expressões“paradigma". Além dela, comoocorrem,

Na primeira metade desta parteou "revolução".ciência normal
levado(itens 3.1.1 e 3.1.2) exploramos os motivos que podem ter

deapoderar do vocabulário importadoos cientistas sociais a se
contrapartidarepresentariaKuhnlugar,primeiro a

liberalizante a um Popper que, já discutimos, não é mais que uma
auxiliaria os cientistascaricatura e, lugar, Kuhnem segundo

sociais na tarefa de se mostrar candidatos legítimos à classe dos
cientistas.

Parapudessem fundidos.Talvez, dois pontos seresses
social (não importaciênciaPopper, não há reduzir acomo

etnologia, ciência política etc.)especialidade, se antropologia,
ciênciascaracterizariaunidade metodológicaà mesma asque

desó, pelo termospara ele, são umanaturais que,
direção à meta dePopper é ir emfugir demétodo. Assim, se

mostrar-se científico émostrar científico e, conversamente, se
separadamenteafastar de Popper. Os dois pontos foram discutidos

certamuitos pontos, mostramacima porque, embora
especificidade. Por exemplo, mostrar-se em pé de igualdade com as

seriam imunestambém nãociências naturais estas aporque

é afastar-se de Poppervaloraçôes subjetivas certamente não ou,
ciênciapor equacionarse é, é afastar-se duas vezes: uma vez

natural e ciência social e,
seu caráter objetivo, de unidade metodológica.

menos em

se fundam em

outra, por retirar da ciência natural

Kuhn: em
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ciências"paradigma" emdo termoa aplicaçãoComo se faz
esforçoo maior no(1979) representaHillsociais? Eckberg e

sociais.universo dos paradigmas em ciênciassentido de mapear o
denúmeroconcluem que, paraEstudando 13 autores,

ciências sociais varia entre dois e oito.paradigmas em
argumento de princípio quanto à questãoDe saída, caberia um

fracamentedos paradigmas em sociologia. Paradigmas são unidades
sociólogosdefinidas cuja transição e instalação historiadores e
entanto,Nociências naturais saberiam discernir post facto.das
químicosfísicos se dizem "físicos", químicos

deexistem divisões fundamentais dentroassim por diante. Nãoe
estudaUm físico poderá dizer que

Masmatéria condensada, outro termodinâmica

trabalho, dadadivisões de aessas sãotodos reconhecerão que
háNãouniverso todo.objeto ocomplexidade do

éo universo seja. Elediscordâncias fundamentais quanto ao que
formado por partículas elementares cujo comportamento é explicado

relatividade geral. Não há espaçopela
ainda assim,discordância nesse nível fundamental e que,para uma

tambémo outro comofísico ortodoxo identifique
não

pratica física.
humanidadesSão os pesquisadores

funcionalistas,definem por escolas. Assim, há sociólogosque se
representamescolasetc. Essasmarxistascientistas políticos

fenômenosreflexões completamente diferentes acerca de o que são
realmente asmovemque forçasdesociais relevantes, acerca

permita que um 
físico. Quem discordar da ortodoxia nesse nível simplesmente

em ciências sociais

pela mecânica quântica e

a física.

e em

numa dada época,

que estudam:

uma disciplina como
e assim por diante.

estes, o
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assim,E,sociedades etc.comunidades commesmomesmoou
discordâncias tâo básicas, um sociólogo marxista nâo dirá que um

(Talveznâo faz sociologia”.nâo é sociólogo" ou queweberiano
dessa
haverpodeserviriaunidade jáfalta de para provar

paradigmas em ciências sociais. Nâo que nâo possam vir a existir.

longetermo de Kuhn paraidentificá-los, é forçar oAssim,
do pretendido pelo autor.

Em primeiro lugar, quem o faz usa uma acepçâo excessivamente
Kuhninfluência desobre aEm seu artigoabrangente do termo.

sobre as ciências sociais, Martins nota que
o estudo do"paradigmas pertencem a campos como

mecânica etc.; nâo existem nem

Emda química.da física oupodem existir paradigmas

disciplinas,nâo abrangemoutras palavras, paradigmas

mas subdisciplinas. " (Martins, 1972, p. 19)

pudessemecânicadiscordassetalvez KuhnE serque
Mas isso importaclassificada como subdisciplina. que

deve"paradigmado termoMartins deixa claro é que seo uso
soluçõesrestringir a especialidades. Paradigmas sâo exemplos de
resolverobjetivo éatividades cujomodelo paraservem deque

problemas. levantado por EckbergIsso nos leva a outro ponto e

Hill:
éfreqUênciaachamosrealidade'O que comna

sobrepesquisa modelada nâo sobre

sobrede pesquisaextintase logolinhas curtas ou

que nâo

outra pesquisa, mas

pense assim, mas nâo costuma dizer.) A simples constatação

pouco. 0

Mas, no momento, simplesmente, nâo existem.

calor, da óptica ou da
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especulações de teórico solitário. A prática deum

resolução continuada de quebra-cabeças é muito pouca.

(Eckberg e Hill 1979, p. 131)

Esses dois pontos o caráter restrito e a função precípua de
resolução de problemas_ aparecem contrariados na maior parte das
vezes que cientistas sociais usam paradigma (parao termo uma
relação detalhada desses espúrios, cf. , exemplo,usos por
Stephens, 1973 ou Bryant, 1975).

Um autor que divide as ciências sociais em paradigmas é
Jacques Herman (Herman, 1988). Para ele, as ciências sociais têm,
basicamente, seis paradigmas: positivismo, dialética, enfoques
compreensivos, estruturo-funcionalismo, estruturalismo e
praxeologia. Mesmo citando Kuhn, Herman afirma que

'os paradigmas sociológicos estão mais próximos de

linguagens que de teorias já que não são testáveis e

são mais de pesquisa, deprogramas campos

possibilidades me todológicas, ontológicas e

epi stemol ógi cas têm, cada envergaduraque um, sua

própria. ( Herman 1989, p. 4)

Herman toma de Kuhn "paradigma"
na acepçâo de metaparadigma, de linguagem compartilhada, éo que
pouco para aplicar consistentemente o termo à atividade exercida
pelos cientistas sociais(isso deixando de lado obscuroesse
campo de possibilidades ontológica).

Pior que isso, diferentes paradigmas de Herman nãoos
admitem hierarquia ontologia comum (como aconteceou com os
diferentes paradigmas que orientam as várias subdisciplinas que

A essa altura, nota-se que
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abordaQuandoatual).físicaexemplo, aconstituem, apor
teoria geral da prática e se ligapraxeologia, define-a como uma

ati tudeàopõe-se(...)humanaaçãodafilosofiaà

dosmonoparadigmática que tende ao fechamento e à especialização

exemplo de comoconstitui um forte(p. 126). Herman osaberes'

atédistorcidopodeKuhnde aimportadovocabulário ser
contradição sem que ninguém se dê conta disso.

excessivamentetermo é aplicado numa formulaçãoEnfim, ou o
ciências"paraparadigmasprocurando-seabrangente, aspor

Wolin,política" (como"parasociais veremosqueemaou
tarefarelação direta com aé aplicado semadiante) ou o termo

guiadaciência naturalpara Kuhn, dadistintiva,_que é por

paradigmas_ de resolver enigmas.
dadaMas, mesmo relaxando a definição original de paradigma

problemasparadigmas que não resolvempor Kuhn jnesmo admitindo
sociais(?!)_, as ciências

paradigmasháNãomodelo.encaixandonão nosepermanecem
visíveis, não há unidade, não há linhas continuadas de solução de

Kuhnaplicaré, nalgunsalternativaAquebra-cabeças. casos,
É o que pretende Friedrichs numa passagem como:normat ivamente.

dociênciasàsKuhnaplicarformos‘Mas se

cisõesconceberpossívelseriacomportamento, as

daprova humilhantenão comocorrentes na sociologia

evidênciarelativa imaturidade da disciplina, mas como

permitiriaaplicaçâo><Essamaturação.de nossua

demandaa incessantesegurança ignorarcomcomeçar a

domerecedoresde seimpomos somosacercaque nos

ou paradigmas antimonoparadigmáticos
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rótulo "cientifico" e, em lugar disso continuar com as

rotinas e revoluções que sâo de nossa Emnatureza.

1 ugar de evidência fundamentalmentede modelosa

competitivos embaraçar, poderíamos achar estarnos

justificados por ela. (Friedrichs, 1972, pp. 2-3)

Um aspecto importante das ciências sociais é o constante
debate sobre cientificidade. Abandonar seriapontosua esse
descaracterizar parte relevante do que hoje consideramos pesquisa
_de resto pertinente_ em ciência social.

Esse tipó de posição é o que Martins (Martins, 1972, p. 52)

denomina "efeito Kuhn": 0 kuhnianismo ciências sociaisnas

atuar como um equivalente e substituto funcional docomeça a

posi tivismo filosófico" , escreve, mostrando normativoque o uso
de Kuhn é, na verdade, um positivismo disfarçado. Se as ciências
sociais nâo amoldam cânones positivistas, talvezse aos se
amoldem, com um pouco de boa vontade e de definições grosseiras,
aos "cânones" de Kuhn.

A questão de se Kuhn autoriza normativo deesse uso seu
algumasmodelo pode ser diretamente respondida: nâo. No entanto,

passagens sâo complexas e merecem uma interpretação mais detida
para que nâo levem a essa interpretação. Por exemplo:

"Devem observações de Kuhn sobreas o

desenvolvimento científico ser lidas como descrições ou

prescriçôes? <A questão é levantadacomo por

Feyerabend> A claro, é que elas devem ser

lidas ao tempo dos dois modos. Se tenhomesmo uma

teoria de como e por que a ciência funciona, ela deve ■

resposta,
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pelaimplicações maneiranecessariamente ter para a

qual os cientistas devem se comportar se sua empresa é

para florescer. A estrutura de meu argumento é simples

penso, nada excepcional: cientistas se comportam dee,

determinada forma; esses modos de comportamento têm ( &

teoria) essenciaisaqui funçõesen tra a as

consequentes; na ausência de um modo alternativo que

serviria a funções cientistas devem se

comportar essencialmente como o fazem se seu objetivo é

melhorar o conhecimento científico. P-

237)

A passagem parece autorizar qualum
Barnes (Barnes, 1982, p. 60) se engana: "nâo sendo nem sociólogo

epistemólogo, Kuhn dá luxo de normativonem se ao ser e

descritivo ao mesmo tempo". Nada mais falso. 0 "deve" da passagem
acima é apenas um requisito de consistência interna da ciência,
nâo requisito imposto ambíguo Kuhnexterno,um por esse
simultaneamente descritivo e normativo". Um exemplo trivial: se,

num jogo de futebol, os jogadores nâo têm outra alternativa para
marcar gols senão levar a bola para a área adversaria, então eles
devem mesmo fazer isso, pelo menos se pretendem ganhar. Essa nâo
é, certamente, uma exposição normativa uma

fins. Nâo hádescrição de comportamento que relaciona meios e
qualquer tom normativo aqui futebol, talvez o ponto

substituiçõesfique fazendo-semais claro. No entanto, as
adequadas, Kuhn nâo (e,diz coisa diferente acerca da ciência

danote-se, Barnes se refere exatamente a uma parte passagem

sobre o futebol, mas

mas, com o

uso normativo, sobre o

similares, os

(kuhn, 1970b,
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acima para chegar à sua bizarra conclusão). Se a passagem pode
chegar a de um livro objetivocujo éenganar
justamente introduzir as ideias de Kuhn de forma correta para

que dizer de autores menos inteirados do
assunto? Claro está que, para estes, a armadilha _esse deve que
nâo é normativo_ é muito mais difícil de desarmar.

É assim que Wolin passa a identificar paradigmas na ciência
política:

'Meu propósito nâo é afirmar que a teoria política

seja uma espécie de teoria as

teorias políticas podem ser melhor compreendidas como

paradigmas e que o estudo científico da política é uma

forma especial de inspiradapesquisa paradigmapor

(...) Quando idéia de paradigmas é aplicada àa

história da teoria política, é surpreendente descobrir

que muitos teóricos consideraram teorizar uma atividade

dirigida à criação de novos paradigmas. (Wolin, 1968,

P. 174)

0 primeiro ponto é que,a notar se Wolin pretende que a
ciência política consista "forma especial pesquisadenuma
inspirada por paradigma", então nâo tem sentido sequer aplicar a
noção de paradigma, já que estes fiel a Kuhn,
somente nas ciências naturais. Mesmo que isso se deixe passar,
Wolin "descobre paradigmas onde ninguém os vê.

Kuhn observa, na prática, certa unidade que é peculiar aos
cientistas naturais. E' a partir dessa unidade que passa a falar
de paradigmas compartilhados. Cientistas naturais (os físicos,

científica, mas sim que

cientistas sociais, o

Barnes, autor

existem, sendo
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dasuas pesquisas maispor exemplo) conduzem ou menos mesma
modelares (osexemplosmétodos, valores,forma: compartilham

Issofundamentos etc.nâo discutemparadigmas, senso preciso),
Kuhn observa; nâo descobre ou imputa à comunidade de praticantes.

sobredissençôes constantesobservasselado,Se, outropor
comunidadetaldescreverianâofundamentos, certamente como

fazFazê-lo,tipo de paradigma.possuidora de qualquer
deestabilidadeKuhn normativamente. DaWolin, é umausar
pode-sefundamentos, de métodos, etc.,comunidade, em termos de

Kuhnespecial, ocompartilhar algoela deveconcluir que que
observamnâopróprios praticantesdenomina paradigma. Se os
exista,

autoproclamadoimposta via decreto por alguma nâo ser que seja
efeitoum exemplo, doEsse é maisteórico daquela disciplina.

noção denâo cabe usarondefala Martins:Kuhn', de aque
torná-ladeà custaaplicada, masacaba sendoparadigma, ela

que visa resagatar a disciplina em questão para o nível denorma
rigor supostamente exibido pela ciência natural.

"paradigma":Agora, examinemos outro uso incorreto do termo
deresoluçãopretendem anâoatividades quesua aplicação a

encontradopodedissoExemplo claroquebra-cabeças. noser
dafunçõessobre as1974)Barbour (Barbour,trabalho de lan

espiritual (auto-vistadedo pontoreligião, nâo apenas
(éticaesclarecimento etc.), mas também do ponto de vista social

trêsBarbour define o que seriam três aspectos subjetivos e
aspectos objetivos da ciência. Subjetivos: 1. todos os dados •sâo

como o

facilmente essa unidade, então nâo há como dizer que ela

comunitária, auxílio a outros etc.).
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sâoteorias(theory-laden); 2.carregados de teoria as
de escolha entre3. nâo há regrasresistentes ao falseamento;

nâoteorias rivaisprogramas. Os aspectos
alguma observação exercesâo completamente incomensuráveis; 2.

avaliaçãodeexistem critérios3.as teorias;controle sobre
nâo haja regras). Os aspectosindependentes das teorias (embora

religião enquantoevidentesobjetivos seriam osnamenos
todos estão presentes nosubjetivos mais evidentes. Em todo caso,

deà conclusãoleva o autorpensamento religioso, queo que
absolutamentesâocritico nâoraciocinioreligião e

incompat íve is.
do quemais críticareligião madura é se
baseia-seem princípio reformáveis;supõe: baseia-se em crenças

(querevelaçõesdeas vidas santos eem exemplares ascomo
àligadosproblemasderesoluçãoúteispretendem naser

religiosidade como, por exemplo, problemas morais e éticos, auto-
leisdeetc. )reconhecimento; estabilidade, carecerpormas,

exemplolevei laws}gerais mais baixas (lower ascomo por
naturais,ciênciasgeneralizações experimentais presentes nas

controlemenos suscetíveis deacabam sendosuas teorias por

experiência.
nâoanalogias de BarbourAs08 problemas.Começam então

religião.importantes entre ciência elevam em conta diferenças
comprometimento com determinado sistema religioso tem

dahomem,vida, doa compreensão dafiel,como fim, para o
harmoniosavidacriador,criaturasrelação das emaocom

paradigmas científicos .temComprometimento comcomunidade etc.

Primeiro, o

Para Barbour, a

objetivos seriam: 1.



140

como fim obter explicações limite,de fenômenos naturais. No
tanto compreensão, que depende de razões, como explicação, que
depende de leis, podem ser escalonadas por graus. Mas a noção de
grau é mais íntima da noção de razão que da noção de explicação.
Explicações científicas admitem margens limitadasde erro que

históricas muito raras sâo violadas. Jásomente em ocasiões o
comércio das razões é mais indulgente.

Em segundo lugar _e mais ciência procura
descrições de como o mundo ele deve ser. Jáé, e nâo de como a
religião busca atingirvalores o fiel deve seguir paraque

édeterminados fins (virtude, lugar no céu etc.). Seu objetivo
menos conhecer que aprender ações humanas. Nessecomo avaliar

empreendimentosentido, principal característica domesmo a
científico está inteiramente ausente das discussões religiosas: a
ciência pretende ser preditiva, a religião nâo. Assim, nâo existe
análogo religioso do "quebra-cabeças qual o cientistapara o

avaliação objetiva de sua capacidade.
atribui àBarbour perde a importância que Kuhnde vista

coesãocoesão da comunidade de praticantes de um paradigma. Essa
resolverprimariamente pelo objetivo comum deé garantida um

aplicaçãodeterminado de problemas através daconjunto muito
teve sucesso no passado. Acriativa de um exemplar que promessa

é.conhecimento de como o mundoimplícita nessa prática é maior
deCoisa muito diferente acontece numa comunidade de praticantes

de fiel para fiel, dedeterminada religião. Os objetivos variam
momento para momento, nâo existe educação que uniformize o quanto

impo r t ant e_, a

normal deve fornecer soluções que sâo, em última análise, a única



141

mínimo cada fiel deve conhecer da teologia e prática social da
religião que professa, não há estabilidade quanto quantidade,a
natureza, limites de interpretação e uso de exemplares (Barbour
cita as vidas de santos como casos de exemplares _no sentido

de paradigmas_ religião. Mas, dada situaçãomesmo em uma
concreta, que atos de santos se adaptam melhor a ela? Quanto da
comunidade de fiéis deve estar de acordo determinadacom
aplicação do exemplar caso prático para que se possa dizera um
que a aplicação é adequada ou correta?).

0 enigmá para o fiel é como ele deve atuar no mundo, menos
que como o mundo é. Isso apresenta duas diferenças patentes entre
atividade religiosa e atividade científica: primeiro, temuma
objetivo normativo, outra descritivo; segundo, atividadea a
religiosa faz reflexões vistas atuar mundo,suas com a no
modificando-o, enquanto a atividade científica não pretende mais
que descrever mundo e, quando possível, valer-se deo suas
regularidades tirar proveito homem. Ainda,para para o a
atividade científica não visa a compreender o cientista, enquanto
grande parte da atividade religiosa visa à compreensão do fiel
por ele mesmo.

No fim de contas, quando o objetivo principal da ciência
natural _a resolução de quebra-cabeças_ é deixado de lado fima
de favorecer determinada analogia, perde-se noção mesma dea o
que seja ciência. Privada de sua principal característica, a
ciência natural pode servir de analogia trivial para qualquer
atividade. Até mesmo, para Barbour, a religião.
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termoNo entanto, mesmo concedendo que
nâo pretendematividades quenormativamente"paradigma a

bem.resolução de quebra-cabeças, ainda assim,
conexãonecessáriasdeformações sâoMais seumaquepara

definepor exemplo,que Wolin,estabeleça. É a
(Wolin,sociedade política como "um paradigma, de tipo operativo"

àse referejá nâomomento, "paradigma”1968, 183). NesseP-
objeto.próprioobjeto,estuda determinadoteoria que

molécula "édissessefísicoSeria umumaquecomo se um
ou coisa do gênero.paradigma

depriva os paradigmasmesma linha quandoBarbour segue a
agirimportantes:maiscaracterísticasde comosuasuma

Perdidaquebra-cabeças.deresoluçãoinstrumento essana
em paradigmas écaracterística central, permanecer falando como

sóou de um textofalar de uma lâmpada "só que nâo dá luz que

sem palavras" etc.
Barbour e Wolin representam violações grosseiras de o que se

de violação acontece"paradigma". Outro tipodeve entender por
de forma a que passaquando o termo é aplicado numa acepçâo vaga,

cubramabrangentes queparadigmas tâofalar em
encontradosExemplos disso podem sertodas as ciências sociais.

em passagens como:
'O paradigma qualitativo nâo concebe o mundo como

identificávelobj e ti vamen teforça externa, euma

existemdisso,lugarNohomem.doindependente

indivíduosNesse paradigma.múltiplas realidades. os

nâoativos ecomo agentessâo conceituaiizados como

se possa utilizar o

mas ao

as coisas nâo vâo

a ser possível

e a

nesse sentido
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sujeitos que respondem como robôs. (William

apud Phillips;, 1987, p. 85)

Aqui, "paradigma qualitativo" pretende definir a atitude de
disciplinatoda a ciência social que nâo pretende conformar sua

todanâo-quantitativoàs ciências Todo enfoquenaturais. em

ciência social passa a fazer parte desse "paradigma" de Filstead.
denominouque Masterman (Masterman, 1970)Está-se aqui no nível

caráterhá"metaparadigma". nível, nâoNesse negarcomo
haveráatividade. Semprepraticamente qualquerparadigmático a

importânciavalores ligados àcompartilhamento de linguagem, de
da experiência, do respeito e discussão de teses entre cientistas
etc. Nâo é essa acepçâo trivial a que interessa a Kuhn.

Os exemplos acima ilustram suficientemente o ponto de que o
nâo se aplica às ciências sociais,paradigmatermo quea menos

noçãoesqueça de alguma característica básica encerrada nessase

aplicação podeimpossibilidade deporquê dessa0 ser
ciênciasexistemmuitas diferenças entreapreciado quenas

práticas,Tais diferenças,ciências sociais.naturais e
impossibilitam mesmo uma aproximação dos dois campos, a menos que

tente normatizar um pelos cânones do outro, o que está fora dese
cogitação para Kuhn.

sociais.é essencial em ciênciasa históriaPor exemplo,
fundamentalsocial, éfuturo cientistatreino doDurante o

ao mesmo tempo, é precisoconhecer as teorias mais aceitas mas,
teoriasdessas mesmasde génesecontexto históricoconhecer o

Filstead,

ou que se use Kuhn normativamente.



144

para que melhor se possa avalia-las hoje. Assim, a aplicação das
categorias marxistas, hoje, reflexão sobrepassa opor uma

essas categorias foram idealizadas. Amomento histórico no qual
atualguia para uma interpretação

da teoria.
No caso da ciência natural, isso soaria absurdo.

'Os livros científicos estão atulhados de nomes e

algumas vezes de antigos sóde retratos heróis, mas

(...)historiadores lêem trabalhos científicos velhos

disciplina,Não só o cientista desconhece a história de sua
limite,Noisso desnecessário.também considera ocomo

primeiro porconhecimento histórico pode ser pernicioso, tomar
fronteiratempo do estudante e adiar seu contato com as áreas de

da disciplina e, segundo, porque
e impressionáveis devem(...) estudantes jovens

ser protegidos escritos de alguns historiadoresdos

contemporâneos (...) pois seus textos violentam o ideal

pública do cientistaprofissional e imagem comoa

aberta (...) (Brush 1974alguém racional, de mente

p. 1164)

Brush quer salientar que é importante para a formação básica
do cientista a idéia _ainda que falsa (e ele o admite)_ de que o

sentidoracionalidadeexemplo máximo decientista é noo
experimentosnão desconsidera(isto é,clássico: não trapaça

todaspropõe teorias antesinfirmadores), não asquenovas

reflexão histórica serve como

Diferentemente da arte, a ciência destrói seu passado.

(Kuhn, 1977, p. 345)



145

alternativas tenham mostrado inviáveis 0etc. cientistase
plenamente formado pode agir assim, isso só devemas ser
permitido depois de uma formação mais rigorosa. Esse ponto de

EUA (Brush, 1974, PP. 1165-66) e pode ser
observado mesmo Brasil: só crédito é dedicado àno nem um
história da física durante quatro de duração doos anos
bacharelado em física na USP. Assim, relevância da históriaa
para a formação do neófito ou correta avaliação depara a uma
teoria representa um divisor de águas entre ciência natural e
ciência social.

Outro aspecto relevante diz respeito à própria noção de
comunidade de praticantes. Enquanto a comunidade de praticantes
de determinada disciplina pertencente às ciências naturais é
fechada (Kuhn chega disciplina que é praticada por
essa comunidade de esotérica") as ciências sociais nâo tem
comunidade definida. Perry (Perry, 1977, 44) refere-seP- a essa
característica como "permeabilidade da disciplina". Em história
nâo é diferente.

"á própria noção de comunidade 'profissional '

aplica-se apenas de forma ambígua à história e a

algumas das ciências sociais, pois pertinênciaa a

essas disciplinas é difícil de definir. Em

especialmente, avaliação de um trabalho acadêmicoa

freqúentemente envolve a participação de leitores que,

'historiadores profissionais', conhecemmesmo sem ser

suficientemente o os historiadores fazem talque a

ponto que obrigam estes a buscar apoio nesse público

história,

vista prevalece nos

a chamar a
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(Hollinger,intelectualmente ma is variado.maior e

1973, 207)P-

paradigmasciências naturaisUma vez e,possuemque as
dispensam a apresentação de fundamentos a cada vez queassim, um

sãocontendo novidadesresultado novo é apresentado, os textos
àpúblico externoininteligíveiscompletamente para o

sociais.ciênciasespecialidade. 0 mesmo não acontece com as
ciênciasde queAcima, citamos Eckberg e Hill a respeito as

continuada de quebra-caracterizam pela soluçãosociais não se
cabeças mas, antes, pela pesquisa de curta duração, muitas vezes•

Essasolitário".teórico"especulações debaseada umnas
ciênciastextos de história ou decaracterística faz com que os

o relato dejá quesociais atinjam um público mais amplo, uma
pelos fundamentos em quenovidade quase sempre é acompanhado se

deque muitos livrosAssim ébaseou a pesquisa que a revelou.
tornando-seacabamde filosofiade sociologiahistória ou ou

best-sellers, coisa impensável com livros de física ou química, a

não ser que estes sejam de divulgação.
social:Mais um ponto diferencia ciência natural de ciência
ligadanas ciências sociais, boa parte do que um fenômeno é está

ele seja. Searle dá como exemploao que os agentes pensam que o

dinheiro:
ou alguém"Algo pode ser uma árvore ou uma planta.

'Aquininguém pensar:pode ter tuberculose

deplanta,árvore,está casoou umou umauma

descrevemtuberculose' (...) Mas muitos dos termos que

Efenômenos sociais têm de entrar em sua constituição.

mesmo se
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isso tem resultado adicional de tais termoso que

tipo peculiar de auto-referencialidade.possuem um

Dinheiro se refere a qualquer coisa que as pessoas usem

como dinheiro que é dinheiro. Promessaou pensem se

refere a qualquer coisa que as pessoas pretendam como

ou considerem promessas. (Searle 1984, p. 78)

0 vocabulário de Kuhn se aplica a ciências onde se suponha
que valha uma relação simples ondeentre causa e efeito, os
fenômenos independam da descrição que é feita deles. Claro que
muito do que entendemos por “átomo" depende de como descrevamos

objeto.esse objeto. Mas supomos que as descrições não afetem o
Já com "dinheiro", diferente: estáa coisa é sempre em nossas
mãos decidir o que é e o que não é dinheiro. Tal característica
dos fenômenos sociais tem outra consequência: não existem limites
físicos para o que conta e o que não conta como fenômeno social.
Logo, não podem existir relações sistemáticas entre o físico e o
social. Logo, se o mundo físico é tal que admite leis estritas e
o mundo social é tal que tais leis não são possíveis, vem que não
pode existir conexão dois níveis,entre noutrasesses ou,
palavras, não podem existir leis sociais.

Aceite-se ou não de Searle, o fato é eleo ponto que
representa mais um argumento em favor de que modelos desenhados
para as ciências naturais não podem ser aplicados impunemente às
ciências sociais. E Kuhn jamais pretendeu que seu modelo tivesse
outro âmbito de aplicação que as ciências naturais.

aplicar os conceitos de Kuhn como "paradigma"Em resumo, ou
ciência normal guiada por paradigma" às ciências sociais só pode
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esses conceitos forem distorcidos ao ponto deser feito se se
irreconhecíveis (como "paradigma impostotornarem ouo

descoberto" de Wolin ou o paradigma "ético-religioso" de Barbour,
nâo na resolução de problemas).

possível sustentarainda fossetalvezEm todo que,caso,
evitandocriteriosa,avaliação maissabe ascom umaquem

paradigmanormatividade, do "efeito Kuhn" ou doarmadilhas da
fosseconsiderado nível de metafísico,paradigmaapenas em

ciênciasconceitos desenvolvidos na ERC àspossível aplicar os
analisarmosTodavia, mais cuidadosamente certossociais. ao

sociais,se faz" das ciênciasaspectos práticos, do "como em
sentido.contraste com a física, vemos que tal aplicação nâo tem

selame abertura da comunidadeNosso exame acima sobre história
ciênciasrelevância da históriaA aspara
ciênciassociais e sua irrelevância _e mesmo nocividade_ para as

primeira em contraste comaberta danaturais e a estrutura a
diferençassegundadaesotéricacomunidade marcam

daquique deva ser,se redefina ointransponíveis, a menos que
Talvez essecomo cientista social.para diante, entendido novo
modelada pelosatividadepudessesocialcientista ter sua

social,já nâo será um cientistaconceitos de Kuhn. Mas, então,
normatizadora externa,de forçaserá o produto ouma

impossibilita a aplicação do modelo de Kuhn, aplicávelnovamente,
estruturaadquiriramnaturalmentecomunidadessomente quea

paradigmática. Para qualquer lado que se olhe, nâo há saída para
pelosexercidaatividadeKuhn àdedo modeloaplicaçãoa

cientistas sociais.

que,

essa alternativa.

centrado no praticante e
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***

Antes de concluir este capítulo, devemos dar algum exemplo
que prove que nem só de cientistas sociais vive a má leitura
aplicações espúrias do modelo de Kuhn. Só para doisconstar,
extratos. 0 primeiro, vindo da crítica de teatro:

(— ) E'dipo, o ma is afortunadoque parece ser

dos homens, tem de perceber de fato que é maiso

desgraçado. Sinto-me tentado a desenvolver isto, talvez

sob a influência da teoria das revoluções do pensamento

de Kuhn. (Taplin, 1989, p. 106)

0 segundo, do cinema:
(...) pode-se pensar em filmes posteriores como

expandindo e desenvolvendo as possibilidades contidas

no original, qual estão ligados referênciaao por

histórica interna. (...) Depois de algum tempo, o novo

conjunto de convenções estar completamenteparece

de Kuhn quanto ao papel de paradigmas em ciência é

evidente. ( Jarvi e P- 116)

incomum do vocabulário de Kuhnum pouco
nada tem a ver com a potencial riqueza da teoria que daí possa .
advir. Jarvie usa Kuhn para desenvolver uma complexa teoria do
gênero cinematográfico, que tenta dar conta do que todos percebem

gênero (nada mais fácil dizer dois filmescomo que que
pertencem a um mesmo gênero ou que um filme foi copiado ou serviu
de inspiração outro), é difícil de definirpara mas que

1987,

e as

Novamente, o uso

explorado, e o gênero se esgota. O paralelo com a visão
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explicitamente. 0 ponto em questão está apenas em que tal teoria
nâo usa o vocabulário numa acepçâo realmente precisa.

Aliás, Kuhn já se deparou com aplicações demesmo suas
teorias ao campo artistico. Em "Comentário sobre Relaçõesas
entre Ciência e Arte", Kuhn afirma que

"se a análise cuidadosa faz com que arte e ciência

pareçam tâo isso deveimplausivelmente próximas, ser

devido menos à sua similaridade dasuma falhaque a

ferramentas que para escrutinizá-las (...)usamos a

análise minuciosa deve nos capacitar para mostrar o que

ciência e aé óbvio: que a arte são atividades mui to

diferentes. " (Kuhn, 1977, p. 341)

Assim, o uso _rigoroso, frisemos_ do vocabulário de Kuhn na
Bastariaarte é completamente descartado pelo próprio autor.

se propõe,por exemplo, arte nâoapenas dizer, comoque a a
aplica

outra. Masperde o sentido se aplicada aa uma atividade nem
sequer esse raciocinio precisa ser desenvolvido: Kuhn já nos diz
que a aplicação nâo tem sentido.

cinema eDessa forma, aplicações de Kuhn à arte (no caso, ao
autorizadasmuito férteis, mas nâo sâoao teatro) podem até ser

mais, sâo expressamente proibidas pelo autor da ERC.e,

ciência, a resolver problemas e, assim, uma teoria que se
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PARTE 4. Conclusão

A conclusão deste trabalho é, de certo modo, negativa.
científicoA aplicação do modelo de Kuhn de desenvolvimento

para uma articulação da atividade do cientista social mostrou-se
examinado acima,Friedrichs, por exemplo,inútil ou enganosa. usa

vocabulário.deformação completa deo modelo à custa de uma
eleBarbour e Wolin são obrigados
E,à contradição.chega mesmoirreconhecível, Hermanse torne

as dificuldades de aplicação permanecem.mesmo assim,
e

obtenhavenha a ser expostociências sociaisestrutura das e
no entanto, tudo faz suspeitar que talgrande sucesso. Até agora,

teráexistir, poucoexiste ou,modelo não umacoma verse
leitura realmente rigorosa de Kuhn.

sociólogos usando seus métodosNo outro sentido _ou seja, os
para fazer sociologia da ciência_ Kuhn é inócuo, nada tem a dizer

próprio
quandociênciadacompreensãoenfatizaautor cresceque a
dizer,métodos. Com isto, querhistoriadores usam seus próprios

naturais,certamente, métodos diferentes dos usados nas ciências
descritivoabrangidos pelo estudoque não sãoou seja, métodos

levado a cabo na ERC.
humanidades)ciências sociaisKuhn não diz

poderiadiz que issoe também nãopoderiam tornar-se "ciência"
deAo reconhecer a importância

a desfigurar o modelo até que

a respeito de como deva se desenvolver tal atividade. 0

como as (e as

ser sequer interessante ou útil.

Pode ser que, no futuro, um modelo para o desenvolvimento
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a única nem a melhor forma de se obter
de

"Kuhn em efeito concorda com o empirismo lógico em selecionarque
(Martins, 1972, p. 27). Martins"paragon Science

ciências" estudadasinclui as ciências sociais no rol das por
Kuhn e é nesse sentido que sua análise falha. Nâo se pode admitir

ciência modelarque Kuhn tenha selecionado a física como para
modelartodas as ciências, sociologia incluída. Kuhn a considera

diz respeito às ciências naturais,somente no que uma vez que
lógico-metodológica arcabouçounidadeapresenta certa e um

matemático que permite previsões razoavelmente precisas. De novo,
sociologia,o autor da ERC nada tem a dizer sobre os métodos da

das ciências sociais em geral e das humanidades.
A disseminação da ERC fora dos círculos filosóficos se deve,

Kuhn, que produzsegundo exploramos, primeiro à retórica de um
nâoaqui epouco precisolivro com poucas citações,

facilmenteapresenta vocabulário técnico e, portanto, torna-se
assimilável por um amplo espectro de público.

contestação,era dea ERCEm segundo lugar, aparece numa
valorizaçãonuma época dea ciência,numa época de decepçâo com

reinterpretaçãomovimento derelativismodo eume coroa
valorização da história da ciência:

Kuhnapresentado porde vistaUni ponto

de ser esperado mais cedotinha no fim de contas. ou

versado no tratamentode alguéma partirmais tarde

a ciência natural nâo é

como o

a física como

ali, que

os historiadores usarem "seu métodos", reconhece, ipso facto, que

conhecimento. Fica sem sentido uma afirmação como faz Martins
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contemporâneo da história da ciência. " (Shapere, 1964,

P. 36)

Em terceiro lugar, Kuhn é adotado por muitos cientistas
sociais e naturais por oposição a uma caricatura de Popper (item
3.1.1) especialmente pelos cientistas sociais, como autore, que
dá status de cientificidade para as ciências sociais, colocá-ao

nível de apuro metodológico das ciências naturais
dá na subtrai da física seu alto deque mesma, grau

prestígio científico (item 3.1.2).
'O consenso cognitivo pode vir a ser visto como

pré-requisito de científicoavanço a

existir em lugar de ser esperado como subproduto nâo

pretendido, crescente confluente de investigaçõese

dirigidas por problemas. Embora a teoria da ciência de

Kuhn seja claramente incompatível empirismocom o

lógico em nível epistemológico, sua influência sobre as

ciências sociais leva um reforço dos cânones doa

empirismo lógico. Formalização, quantificação, extrusâo

de dados 'soft ', behaviorismo social, 'neutralidade

ética ', o desencorajamento do debate epistemológico e

da ligação estreita entre teoria sistemática e história

do pensamento _todas essas proibições e

preferências podem justificadas dostermosser em

padrões comuns do neopositi vismo, tais acordocomo

intersubjetivo, extrusâo de valores extra-científicos,

poder preditívo. Mas se podem ser justificadas nessas

racionais verísticas,simples, ingénuasbases ou

prescriçôes,

e 'forçado'

las no mesmo
ou, o
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desofisticadasbasestambém podem sobre eo

denecessidadeindireta taislegi timaçâo como a

controledeformaçãomaximizar econsenso,a

paradigmaunitáriomonopolistico para apor ume

científico auto-desenvol vimen toarrancada de um

0 kuhnianismo nas ciências sociais começa asuficiente.

funcional doe substitutoum equivalenteatuar como

'efei tocerto modo.Depositivismo filosófico. esse

meiode Kuhnda recepçãoo resultadoKuhn' é

também, parte.posi tivismo,saturado com emmaso

reflete a substância das análises kuhnianas. (Martins,

1972, pp. 52-3)

análiseúltimapólos _ambos,doisMartins identifica em
Kuhn_consistente defaz uma leiturainjustificáveis quando se

sociais.de Kuhn às ciênciasdos efeitos perversos da aplicação
positivismoreaçãolugar, estáprimeiroEm poucoa uma

que já exploramos quando falamos da caricatura de
adoçãodeneopositivistas promotoradosPopper umacomoe

precipitada das teses da ERC.
0 segundo pólo é mais preverso,

teses principais contidas na ERC sâo usadas em termos normativos.
sociaisSai de cena o ideal positivista de conformar as ciências

leisdepelarepresentadoao padrão procuraa
lógicacausais de cobertura e de explicações com clara estrutura

Hempel). 0 que entra(como era pretendido por autores como em
lugar disso é um "programa de paradigmatizaçao", programacena no

sobrenormativo que procura consenso, procura eliminar o debate

em um

e ainda menos fiel à ERC: as

compreendido, o

física, como
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valores,fundamentos, procura eliminar a discussão em torno de
pretendeuma ciênciafatores todos estes a ser jogados fora se

a oposiçãoAssim,passar da fase imatura ao
acaba se tornando umpositivismo representada por Kuhn programa

positivista disfarçado, entendendo-se aqui "programa positivista"
limparconjunto de campoumque procuramcomo um normas

critériosmetafísicas,científico de discussões que procuram
nâo-ciênciapublicamente aplicáveis de separação entre ciência e
científicoanálise,pretendem, última progressooe que em

desíntese brilhantenatural. Asegundo os padrões da ciência
jána última frase: mostramosMartins somente comose engana

autorizaa ERC nâodeste trabalho,noutros pontos usoesse
Kuhnnormativo, salvo se muito mal interpretada (cf.

comentário que se segue).expostas por Laudan, acima,
cujaimportantequestãoPostergamos até pontoeste uma

resposta completaria este trabalho: qual o papel da ciência para

Kuhn?

o papel deconversa "qualAté aqui, preocupamo-nos com a
Kuhn para a ciência"? Nossa resposta tem sido que Kuhn fornece um

das ciências naturais, modelomodelo para o desenvolvimento que
deser descritivo da dinâmicapretende, na melhor das hipóteses,

disciplinas particulares dentro dessas ciências. 0 modelo parece
1978,Laudan,muitos casos históricos (cf.nâo se aplicar bem a

servirparece nâo1976) eou Heidelberger,Greene, 1971 para
desociais, sejacientistasdeatividade sejadescrever a

pesquisadores em outras atividades humanas.
Deveria?

para a maturidade.

e o

as teses de
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asserçãoo Método"ContraFeyerabend abre com umaseu
radical:

<detais violações'Torna-se claro regrasque

acidentais,nâo sâo eventosmetodológicas quaisquer>

denâo sâo o resultado de conhecimento insuficiente ou

desatenção que poderia ter sido evitada. Percebemos, ao

necessárias paraviolações sâoque tais o

nâoprogresso (...) sem constante mau uso da linguagem

pode haver descoberta ou progresso (...) em se tratando

participaçãode um processo dessa espécie, só pode ter

bem sucedida um oportunista brutal que nâo se prenda a

ocasiãodiretriz que afilosofia alguma e que adote a

19 e seg.)(Feyerabend, 1975, pp.parecer indicar.

"Contra o Método" concentra boa parte de seu desenvolvimento
Ora, se sabemosGalileu Galilei.na figura) de quena obra (e

dassofisticadana maisciência _eum vencedorGalileu é na
podeFeyerabend, a vitória sóciências naturais_ e que, segundo

seguir-sebrutal", pareceriapara um "oportunistaser o prémio
foramcientistas_os grandestodoscom ele,que Galileu _e,

conclusãoéfrisar,Desnecessáriobrutais.oportunistas uma

nâo se segue do texto de "Contra o Método".
primeirorefinado,naturalum cientista aGalileu foi o

exper imentaçâo,entre teoria eequacionar eficazmente o balanço
viva nâo sófilosófica que permaneceprodutor de uma obra para

historiadores interessados, mas por ser relevante com respeito a
doquestões atuais. Galileu é um rematado exemplo de refinamento

oportunista brutal".espirito humano, jamais um

contrário,

errada, que
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significa aplicação rigorosa de um método a-histórico, atemporal,
opções lícitas apenas a capacidade de

aceitar ou rejeitar proposições, Galileu tem de ser classificado
nâo éno rol dos brutais. problema, claro,oportunistas 0

nâo
dá conta de sua racionalidade. Vê-lo como ele realmente seria ou
o mais próximo pretender de uma imagem adequada_que se possa
implica abandonar esse modelo de racionalidade.

Ninguém deve supor que o registro histórico trará apoio a
esse novo modelo de racionalidade, chegou
a acreditar uma linguagem de observação livre de teoriaque
trazia apoio clássico de rac ionalidade (pormodelopara um

modelo adotado pelos neopositivistas e
por Popper). A evidência histórica é também controvertida —talvez

que os “experimentos objetivos"—mais aberta a controvérsias e,
pretenderacionalidade nâomodelo histórico de

da evidênciavia através da consideraçãocorreta",ser a
pelavia incorreta”, representadahistórica, em contraposição à

possível neutralidade da experiência. Cair nessacrença na
daarmadilha, já assinalamos 2, éparte escaparcomo na

variedade epistemológica do 'mito do dado' para cair na variante

Feyerabénd debruçou-se sobre Galileu e mostrou como o modelo
de racionalidade atemporal transforma o melhor do espírito humano

sobreem oportunismo brutal. Kuhn, seu turno, debruça-sepor
revolução copernicana,transições históricas (aalgumas a

"clássico" entenda-se o

que deixa ao sujeito como

da mesma forma como se

Galileu, mas o modelo que o

dessa forma, um

deforma, que nâo deixa ver, que

Porém, ao se manter um modelo de racionalidade no qual razão

histórica do mesmo mito" (Bernstein, 1983, p. 74).
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passagem da química do flogisto para a química moderna) e mostra

atemporal transformaracionalidademodelo de essescomo o
processos _reconhecidamente progressivos na história cultural da

transformouFeyerabendirracionais.humanidade_ em conversões
propaganda; Kuhn transformouem gênios dagênios da ciência as

grandes revoluções científicas em fenômenos irracionais. Este é o
resultado de uma leitura superficial de ambos. E foi essa leitura

publicaçãoque despertou tanta reação contra a ERC logo após sua
muitasbasedeparadoxalmente, serviutambém, parae que

deKuhn. Feyerabend deixa claro esse erro"defesas da obra de
interpretação por parte da crítica:

que certos críticos'vale tudo','Quanto ao slogan

o slogan nâo é meume atribuíram e depois atacaram: e

estudadoscondensarnâo se destinava a emos casos

dateoriasMétodo '. Nâo'Contra novasprocuroo

pena empreendervale aciência, pergunto antes se a

investigação dessas teorias e concluo pela negativa: o

daantesteorias.dasnâoconhecimento masvem

1986, p. 331)( Feyerabend,participaçâo.

másdasFeyerabendraciocínio resgata0 quemesmo
algo está errado cominterpretações resgata igualmente Kuhn: um
história da ciênciamodelo de racionalidade que transforma ema

uma série de conversões. Kuhn vê esse paralelo tanto de objetivos .
quanto de crítica com Feyerabend:

Feyerabenddeargumento"Descrever o umacomo

nâona ciênciairracionalidadedefesa da pareceme

Euobsceno.vagamente omasapenas absurdo,
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junto do meu modelo.descreveria

nâomostrar que as teorias da racionalidade existentes

mudá-lassâo corretas e que precisamos reajustá-las ou

faz.ciência funciona como opara explicar por que a

264, sublinhado nosso)P.

como Feyerabend, éKuhn,Mais que um teórico da ciência, um
visãodesmontarracionalidadedateórico aprocuraque

deveriaadequadamaisteoriasugerirtradicional e umaque
valorizar aspectos práticos do Julgamento.

racionalidademodelo dededesvio'O queum

deservirque podemregras determinadasprocura por

decondições necessárias e suficientes

exemplarracionalidade prática que enfatiza o papel do

ê apenasjulgamento, nâointerpretação pore da uma

escolha en tredacaracterística ummas

deem todo o pensamentoestá presenteleitmotif que

(Bernstein, 1983, p. 57)Kuhn sobre a ciência.

melhor estudar seuTeórico da racionalidade, Kuhn deve, para
maneirase manifesta deque atividades elaobjeto, procurar em

"Estruturanâo se chamou aisso que a ERCmais evidente. É por
Revoluçõesdas"EstruturaPolíticas"Revoluçõesdas ou

das"EstruturaChamou-sediante.assimArtísticas" pore
Científicas” maisnatural éciênciaRevoluções aporque a

deobtençãoàvistashumanaatividadeprestigiosa com
culturaum aspecto central daconhecimento. A ciência natural é

ocidental e uma teoria da dinâmica e da racionalidade científicas
dopelo menos,teoria da cultura ou,

teorias,

(Kuhn, 1970b,

para um modelo

de contas, uma

como uma tentativa de

é, no fim
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daprogressivoreconhec idamenteautocríticomaisaspecto e
daKuhndemolição queperspectiva,cultura. Nessa promovea

devastadora.teoria neopositivista da racionalidade é ainda mais
àvisão clássica não se adequar sequer

então todacaso-limite de racionalidade_,ciência natural _o a
estámanifeste,ondeimportanãohumana,racionalidade se

comprometida.
Nesse sentido, podemos dizer que os exemplos científicos têm

Bem entendido, dedentro da ERC.um certo caráter acessório um

lado são esses exemplos que permitem melhor apreciar as falhas do
modelo de racionalidade que está sendo combatido. Mas, por outro

exemplos foram escolhidos não por Kuhn ser um teórico
maisexclusivo da ciência, mas por precisar dela para um projeto

caso-limite. Assim, se
falhará com tudo o mais. Se escolhesse

dea possibilidadehaveriamais seum campo
possívelseria"mais racional", aindaarguir que, camponum

nãoisso por omissão:salvar a teoria clássica. Kuhn expressa
Feyerabenddiscute arte, política ou ciência social em geral. Já

àretiradosde exemplossua escolhao porquê dedeixa claro
ciência:

lado,por outroe Wittgenstein,'Mach, Einstein

tâodo' pensamen toconstruçãoapresen tamnão uma

capacidadefaltelhesnãoimponente, porque

aperceberam de que integrarespeculativa mas porque se

dasfimsistema significariaesta capacidade onum

assimreligiãoda( das artes,ciências e

uma teoria falhar com ela,

frisamos acima, comoamplo. Usa-a, como

lado, esses

fraco”, sempre

Se, provado seu ponto, a
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particularsucessivamente). E as ciências naturais, em

entram na discussão não porque

confusosalgunsafirmaramfascinem','me como

constituemhumanidades.defensores das amas porque

questão a debater: foram as armas que os positivistas e

'críticos 'os racionalistas

aplicaram às filosofias indesejadas

330-(Feyerabend, 1986, pp.agora os levam a abdicar.

31)

contra0 programa neopositivista brandiu
atividadeoutras formas de conhecimento

0imatura" deveria aspirar.atividademodelar, à qual qualquer
mesmo fizeram críticos""racionalistas passagemna_que,os

DemonstrarPopper.principalmente,significam,ac ima,citada
internamente as falhas do enfoque neopositivista da racionalidade

mesmos exemplos, lutar armassignifica usar seus com as mesmas
quantomostrardefim contas, oque eles nopara,usaram
razão.e dada ciênciauma imagem adequadaestiveram longe de

a astronomia porquea física eAssim, Feyerabend nâo usa essas

"fascinam", muito menos pretende ser um biógrafo ouatividades o
aíexemplos porque édeve usar taiscomentador de Galileu. Ele
àquantoopostosdois modelosa batalha entretravaque se
éde exemplos científicosKuhn,racionalidade humana. Em

motivado da mesma forma.
acessório" dos exemplos usados por Kuhn

entendido no sentido denâo deve ser

os seus ansiosos inimigos,

a ciência natural

e são as armas que

o uso

no desenvolvimento da ERC

a física e a astronomia,

Portanto, o caráter

humano, exibindo-a como

que Kuhn poderia tomar exemplos nâo-científicos para ilustrar seu
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argumento. A história da ciência é acessória em Kuhn à medida que
ciênciailustração e não como prova de seu ponto. Aaparece como
éGalileuformaKuhn daé acessória o paraquemesmaem

construidopoderia ter sidoo Método"Feyerabend. Contra em

torno da obra de outro autor. Feyerabend escolheu Galileu porque,
exemplo para ilustrar todosprovavelmente, viu nele o melhor os

questãoa escolha se dá por umapontos de seu argumento. Enfim,
do argumento. Se o objetivo dede apresentação, não de essencia

Kuhn é criticar uma teoria da racionalidade e se se concorda que
exemplo máximo da racionalidade humana se dá na ciência naturalo

(em especial, na física), então Kuhn deve ilustrar seu texto com

exemplos tirados à história das ciências naturais. Ler a ERC como
livro voltado principalmente para a estrutura da ciência seriaum

deContra o Método como

Galileu.
***

do modelo de Kuhnponto de defesaDessa forma, um segundo
imprecisãoele aduzem questões de_contra os autores que contra

modelolevantado. Primeiro, dissemoshistórica_ pode ser que o
dolinhasracionalidadesegundoafirma nasumaque,
dedescontinuidade,deexistem pontosneopositivismo,
é,irredutibilidade lógica, na história da ciência. Sua asserção

momentosportanto, existencial: ele não afirma
havidodisciplina, tenhade umaimportantes no desenvolvimento

(Heidelberger,descontinuidade. Assim, autores como Heidelberger
de,1976) por exemplo, que levanta contra o modelo da ERC o fato

copernicanaastronomias pré-copernicana ena transição entre as

se fosse uma biografiao mesmo que ler

que, em todos os
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simplesmenteter havido muitos pontos de continuidade teórica,
nâo chega a arranharendereça uma crítica circunstancial, oque

racionalidademodelo. Agora, se consideramos Kuhn um teórico da
da ciênciautiliza exemplos retirados à história paraque

críticosentãode argumentação,ilustrar ponto comoseu
Heidelberger tornam-se completamente irrelevantes.

damodernadesenrola críticapalco0 onde se essa
Rortya filosofia da ciência.racionalidade acaba sendo, assim,

de pesquisa filosófica atuais(Rorty, 1979) divide as linhas em

três linhas principais:
a filosofia crítica;1.

2. o relativismo;
3. o historicismo.

Kantde Kant. Segundo Rorty,A filosofia crítica se deriva
consegue descartar tanto a metafísica cartesiana como o empirismo

develockeano, através de sua argumentação transcendental. Porém
forma,dessafisiologia mentalconstruir, para e,

mais inconsistente, mas é0 relativismo parece a linha uma
doParageneralizado.ceticismodedecorrência escaparum

determinadodá legitimidade a umproblema da legitimação (o que
dapropriedadevia deceticismo seguemodelo?), o negar aa

acabaa um modeloquestão. Nada fornece legitimidade ou, o que
dando na mesma, todas as provas de legitimidade são equivalentes.

uma terceira concorrente,alternativas têmMas essas duas
problema da legitimação do conhecimento como algo emque encara o

racionaisbasesoutras palavras,progresso. Nâo

permanece por resolver o problema da legitimação desse modelo.
isso, uma

existem, em
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Aalguma.coisase legitimarpara
Esse enfoque tem ecosna história.razão nâo é, ela se forja em

Hegel e, segundo Rorty,
nósKant eperíodo entrevirmos o'Quanto mais

daa filosofiano qualmesmos _o período se separou

autônoma_ciência e se tornou uma instituição cultural

históricacontingênciamais como umquecomo uma

necessidadedestino, menos ficaremos preocupados com a

(Rorty, 1979,'basear' a filosofia em alguma coisa.de

p. 101)

dalegitimaçãodaquestãorecolocou0 neopositivismo a
deceticismo tomando como pontocrítica dofez umaciência e

partida a imutabilidade da razão, razão que estaria manifesta nas
defende éque Rortycientíficas. 0escolhas entre teorias uma

visão histórica da razão na qual nâo há sentido falar no problema
historicamentedesenvolverazãoAlegitimação. ada ese

compreensão disso livra a filosofia de se debruçar constantemente
bases do conhecimento".sobre a fugidia questão das

Quanto mais virmos a busca de legitimação como o

deixafigura'umachamouque Wittgenstein que nos

dosignificativa se torna ameaçaa

algoessa figura comorelativismo. Quanto mais virmos

imposto a nós por forças históricas inteligíveis, menos

qualdainstituiçãoela aumacomo

(Rorty, 1979, p. 101)filosofia deva dar conta.

evidenteexposto acima, torna-se agoraque foiDe tudo o
SeuKuhn.Thomasempreendidapesquisapapel daqual o por

se parecerá

cativos', menos

definitivas, a-históricas,
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trabalho pretende livrar filosofia da idéia de razãoa uma
transcendental que necessita constantemente de legitimação e,
também, livrar a filosofia de um relativismo paralisante.

Nesse empreendimento têm papel de destaque ciênciasas
comunidadessociais. É através da análise do meios pelos quais

_seja especializadas como dos cientistas naturais, seja maisas
deacordo acerca de métodoscomo dos artistas_ atingemabertas,

investigação, métodos de validação de conhecimento, limites para
rede dealterações numaaceitação de para
escolhaitem 3.1.2), regras paracrenças (no espírito de Quine,

fenômenosalternativasexplicações etc._entre que apara

filosofia pode pretender traçar um quadro do processo, e não mais
cientistado conceito estático_ que se denomina racionalidade. 0

fazer suas pesquisaslinguista, continua a como

prórios métodos". Pouco importa seseus
de fundamentos, pouco importaexiste constante debate acerca se

questõesciênciasociologia dechamar ase deve não ouou
sociologiaobjetiva?", "tem( "é históriaparecidas umaa

que importa é que essas disciplinasparadigma? etc.), assumamo
pretende representar a razão como ela é,um papel no quadro que

é acessívelqual realmente aparecemelhor, tal numae nosou,
Toulmin chamou deisso éNoutras palavras,dada época. o que

filósofo-antropólogo".projeto do
Mais acima, vimos Feyerabend afirmar que "o conhecimento não

palavrasparticipação". Noutrasdade teorias, masvem
racionalidadeum quadro adequado daFeyerabend está dizendo que

sempre fez, baseado em

social, seja antropólogo, seja cientista político, o historiador,
o etnógrafo, o

evidência, limites
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meiosleve em conta osdeve ser traçado com base numa teoria que
pelos quais a razão se faz e nâo pela busca de regras da razão.

desenvolvimentoaplicar o modelo deAssim, que sentido tem
cientifico de Kuhn às ciências sociais? Nenhum, pelo menos se se

Porqueinteiramente fiel.modelo de maneirapretende aplicar o
científico_Kuhn nâo está propondo um modelo que _como um modelo

estáEleoutras áreas.e expandidoarticuladodeva ser para
propondo um modelo para a racionalidade humana todã e apenas usa

deconveniêncianaturaisciênciasàsexemplos retirados por

exposição.
naturaisciênciashistória dasKuhn constata que na

sucessão dequímica) houve uma(principalmente física e macro-

unidades que ele denominou "paradigmas". Seu objetivo é encontrar
teoria da dinâmica dessas unidades que evite o relativismo e,uma

estudoregras fixas da razão. 0mesmo tempo, nâo se prenda aao
bem sucedido, deve render uma teoria da razão,

de toda sua investigação. Usar Kuhn noé o verdadeiro motorque
pretensõesdeterminada atividade aoarticular comsentido de

objetivovista operder desociologia) éconhecimento (como a
detexto qualquer e deixarprincipal do autor, é como tomar um

lado a teoria, preocupando-se apenas
0 que acaba acontecendo é que tais autores (Wolin, discutido

dena parte 3, é um bom exemplo) terminam nâo aplicando o modelo
Kuhn às ciências sociais (o que já seria difícil), aplicandomas

ciênciasàsfísicapróriaestrutura dadaimagemuma certa
desocial ao modelotentar conformar ciênciasociais. Ou seja,

aplicardetentativaconfusaàlevadoKuhn tem apenas

com exemplos particulares.

dessa dinâmica, se
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ciênciasàspela físicamodelo representadopositivamente" o
Kuhn"efeitosociais. Como assinala Martins (citado acima) esse

mádisfarçado. Mas nâoque um positivismonada mais é
simples.intelectualnegligênciaintenção. E'-o empurapor

1982, p. 120) assinala queBarnes (Barnes,
dedebatespopularidade dos"A aseacerca

revoluçõesou de se houvesociologia tem um paradigma

testemunhana psicologia.economia oucientíficas na

do quepreguiça intelectualprevalência da amais a

significância do pensamento de Kuhn.

Vem de umaMas ele nâo mostra de onde isso vem e a que leva.
encontraprincipal na qual Kuhn seleitura que perde a tradição

positivismolevatambém) eperdeBarnesinscrito (que uma

empobrecedor.
deencaixá-lo dentrointerpretar Kuhn _deEssa maneira de

tradicional—de crítica à racionalidadetradição mais amplauma
sociais têm paraas ciênciasrealça o papel aque

depor outro, deixa claro o porquê de as aplicaçõesfilosofia e,
Kuhn (Wolin, Barbour, Herman etc.) serem apenas aplicações de um

adapta aos finsvocabulário pobremente entendido que
tornamdistorçõesdecusta opropõem à queautoresseus

pensamento de Kuhn irreconhecível.
início desta parte, que a

essencialmente, negativa. Arrolarconclusão deste trabalho é, o
produzirseriaKuhndevocabulário umdofazsequeuso

“paradigma".expressões ouda literatura comoparte queem

por um lado

o é por

que só se

É por este motivo que dissemos, no

dicionário de erros. Infelizmente, esses erros constituem a maior
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talprodutivo"ciência normal Mais que escreveraparecem.
trásse escondedicionário é raiz domostrar a porerro que

formos felizes, mostrardesses usos e, que,ao
eliminado o cena.

descartar muito doA conclusão é, assim, negativa
que tem aparecido em nome do modelo de Thomas Kuhn. Porém, noutro

sociaissentido, mostra que a alternativa que coloca as ciências
dentro de uma modelo que descrevapesquisa mais ampla de um a

inexploradoracionalidade humana constitui um campo importante e
poeira levantada pelasdécada de 80, baixada aque somente na

erro, uma alternativa mais atraente aparece em

críticas iniciais dirigidas a Kuhn, começou a florescer.

em parte, por

mesmo tempo, se
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