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Capítulos 8 e 9 

A epistemologia das 
revoluções científicas 



A analogia entre revoluções políticas e 
revoluções científicas (Cap. 8, §§ 2 e 3) 

› (A) Ambos os tipos de revoluções incorporam o sentimento 
de que as instituições existentes deixaram de funcionar 
adequadamente; 

› (B) Ambos os tipos de revoluções incorporam a ideia de que 
essas instituições precisam ser modificadas ou substituídas; 

› Mas: (1) essas mudanças são proibidas pelas próprias 
instituições que se deseja mudar; e 

› (2) Nenhum dos lados (nem o revolucionário, nem o contra-
revolucionário) reconhecem as avaliações emitidas com base 
nas instituições do outro lado; e, finalmente, 

› (3) Nenhum lado reconhece uma instância supra-institucional 
competente para arbitragem do conflito. 



Seis tipos de constritores em um paradigma 

› C1 – Leis, conceitos e teorias 

› C2 – Tipos de instrumentos e técnicas de utilização 

› C3 – Compromissos metafísicos, metodológicos, 
critérios de solução 

› C4 – Valores 

(para C1 a C4 – ver Cap. 3, últimos 5 §§) 

› C5 – Exemplares compartilhados 

› C6 – Campo de problemas 



O caráter da escolha paradigmática 

› A escolha entre paradigmas não envolve a comparação 
de cada um deles, separadamente, com a experiência (a 
“natureza”), mas é uma relação triangular (Cap. 7, § 1, 
p. 108): 

 

  P1      P2 

 

     E 



Em busca de um “árbitro imparcial” 

Perguntas: 

› Será que E (no diagrama anterior) é o mesmo E para P1 
e para P2? 

› Estaria aí, então, a instância de arbitragem procurada? 

› E será que pode se estabelecer a comunicação entre P1 
e P2 para debater os respectivos méritos de cada uma? 

› A resposta kuhniana a todas essas perguntas será 
NEGATIVA. 

› A defesa da tese da inexistência de uma “linguagem 
observacional neutra” ou “pura” será objeto do Cap. 9 
(pp. 163-168). 



O argumento da incomensurabilidade – Pt. 1 

› (p. 131) SE as teorias novas (p.ex. T2) são mobilizadas 
para solucionar as anomalias das teorias antigas (T1), 

› ENTÃO T2 deve permitir, em algum sentido, a derivação 
de alguma(s) predição(ões) oposta(s) a T1; por exemplo, 
T1  p e T2  p; 

› MAS se T1 e T2 forem “logicamente compatíveis” (i.e. 
mutuamente consistentes), ENTÃO elas não poderiam 
acarretar predições opostas desse tipo (se T1 e T2 são 
consistentes entre si, não se pode ter T1T2pp); 

› LOGO, não pode acontecer de T1 e T2 serem 
mutuamente consistentes, se é preciso que uma 
solucione as anomalias da outra. 



O argumento da incomensurabilidade – Pt. 2 

› Significa isso que T1 deve ser substituída por uma T2 
inconsistente com ela? 

› A concepção ortodoxa/recebida (a “interpretação 
contemporânea predominante”, p. 132, de acordo com 
Kuhn) – que é baseada na metodologia indutiva, na 
redução teórica e na preservação dos significados dos 
termos – responderia que NÃO: 

› T1 não poderia conflitar com qualquer teoria posterior 
que realizasse predições sobre o mesmo domínio de 
investigação. 



T1 T2 

Fenômenos – Experiência 

1 - Indução 1 - Indução 

2 - Redução 
T2 reduz-se a T1 (sob certas condições); 

T1 é reduzida a (um caso de) T2 

3 - Invariância de 
significado 

De acordo com a “interpretação predominante”, o desenvolvimento do 
conhecimento científico está baseado em três mecanismos, de modo que T1 e 

T2 também não poderiam ser inconsistentes entre si: 



O argumento da incomensurabilidade – Pt. 3 

› O “ponto de vista deste ensaio” (concepção chamada 
por Kuhn – escrevendo em 1962 – de “minoritária”, p. 
133) é de que as duas teorias T1 e T2 serão 
fundamentalmente incompatíveis (sic). 

› CONTUDO, pareceria que a teoria T1 (p. ex. a dinâmica 
newtoniana) poderia ser pensada como uma 
“aproximação” ou um “caso especial” de T2 (p. ex. a 
dinâmica relativística de Einstein). 



O argumento da incomensurabilidade – Pt. 4 

› MAS nenhuma teoria pode entrar em conflito com um de 
seus casos especiais! (p. 133) 

› Possível estratégia de réplica: se a teoria T2 parece 
tornar falsa a teoria T1, isso só se deveria ao fato de que 
os cientistas de T1 não respeitaram seus limites e 
condições de validade. 

› PORÉM essa estratégia poderia ser generalizada para 
uma estratégia de “imunização” de qualquer teoria: a 
restrição do domínio de aplicação apenas ao casos 
bem-sucedidos. 

› MAS então segue-se uma consequência perversa: essa 
estratégia equivaleria a um verdadeiro reductio ad 
absurdum do empirismo.(p. 135) 



O argumento da incomensurabilidade – Pt. 5 

› Logo, a teoria antiga T1 e a teoria nova T2 não podem 
ser: 

› Nem consistentes (pela primeira parte do argumento) 

› nem inconsistentes (a valer a segunda parte do 
argumento). 

› Na realidade, há uma razão para que não sejam, 
segundo Kuhn, nem uma coisa nem outra: elas são 
incomensuráveis. 



O argumento da incomensurabilidade – Pt. 6 

› (A “lacuna lógica reveladora”, pp. 135-137) 

› Seja {E1, E2, ..., En} o conjunto de proposições da 
dinâmica relativística, empregando termos como posição 
espacial, tempo, massa em repouso, etc. 

› Seja {N1, N2, ..., Nm} o conjunto de proposições da 
dinâmica newtoniana, empregando também termos 
como posição, tempo, massa, etc. 

› A tese tradicional é que os {Nj} podem ser derivados 
dos {Ei} tomados juntamente com condições adicionais 
(como v²/c²<<1) e restrições do âmbito dos parâmetros 
e variáveis (p. ex. existência de uma velocidade-limite c, 
sendo sempre v < c). 



O argumento da incomensurabilidade – Pt. 7 

› A GRANDE DIFICULDADE: Os mesmos termos podem 
ocorrer nos {Ei} e nos {Nj}, mas os seus referentes são 
profundamente diferentes (p. 136). 

› P. ex. a massa newtoniana é uma propriedade do corpo, 
e é conservada; a massa einsteiniana é uma relação (do 
corpo com seu referencial e seu estado de movimento), 
e é conversível em energia. 

› O espaço e o tempo einsteinianos não são absolutos, 
mas relativos; e integram um mesmo objeto, o espaço-
tempo, o que não acontece com o espaço e o tempo 
newtonianos, que são independentes entre si. 



O argumento da incomensurabilidade – Pt. 8 

› O dilema: 

› OU modificamos as definições dos conceitos em {Ni} 
para que essas proposições sejam efetivamente as 
newtonianas (e nesse caso, não se pode dizer que 
derivamos os enunciados newtonianos diretamente dos 
einsteinianos), 

› OU não as modificamos (mas então também aquilo que 
derivamos das leis einsteinianas é algo diferente das leis 
newtonianas). 



A amplitude da incomensurabilidade nas 
mudanças paradigmáticas 

› As diferenças (variâncias), durante uma competição entre 
paradigmas, não se restringem ao significado ou ao referente 
dos termos (pp. 137ss). 

› Elas incidem sobre todos os tipos de constritores que 
integram um paradigma. Recapitulando, são eles: 

› C1 – Leis, conceitos e teorias 

› C2 – Tipos de instrumentos e técnicas de utilização 

› C3 – Compromissos metafísicos, metodológicos, critérios de 
solução 

› C4 – Valores 

› C5 – Exemplares compartilhados 

› C6 – Campo de problemas 



Mudança de forma visual (Gestalt) (Cap. 9, pp. 148-151) 

Da esquerda para a direita: (a) cubo de Necker (L. A. Necker, "Observations on some remarkable 
optical phaenomena seen in Switzerland; and on an optical phaenomenon which occurs on 
viewing a figure of a crystal or geometrical solid”, London and Edinburgh Phil. Mag. and J. Sci. 
1(5):329–337, 1832;  (b) pato/coelho  (Fliegende Blätter, 23/10/1892);  (c) vaso de Rubin (Edgar 
Rubin, c. 1915). 



“Fenômeno-visto-como” – caso 1 (pp. 156-163) 

Pêndulo Queda  livre Lançamento de 
projéteis 

Aristotélicos A1 B1 C1 

Impetus [1] A2 B2 C2 

Galileanos A3 B3 C3 

[1] Para detalhes sobre a maneira pela qual cada um dos sistemas era entendido nos três 
diferentes referenciais teóricos – especialmente o do impetus medieval – cf. as aulas de 
Filosofia e História da Ciência Moderna, unidade “Galileu - Parte II”, em: 
http://sites.google.com/site/filosofiadacienciausp/home/fhcm/ 



“Fenômeno-visto-como” – caso 2 (pp. 151, 167) 

Lua Sol 

Geocêntricos D1 B1 

Heliocêntricos [2] D2 B2 

[2] Para detalhes acerca de como cada um dos astros era entendido nos dois grandes 
referenciais teóricos, cf. os slides de Filosofia e História da Ciência Moderna, unidades 
“Revolução Astronômica, Partes 1-3”, em: 
http://sites.google.com/site/filosofiadacienciausp/home/fhcm/ 



“Fenômeno-visto-como” 

› Questão: Quando nos referimos, nas páginas anteriores, por exemplo, 
ao “sistema ‘pêndulo’” ou ao “fenômeno ‘queda livre’”, visto-por-X ou 
visto-por-Y, já não estaríamos implicitamente nos referindo a um 
núcleo invariante comum – o que contraditaria a tese? 

› A resposta é negativa. Quando usamos os termos assim, trata-se 
apenas de rótulos. 

› Se tentássemos reduzir a “espessura” da interpretação o máximo 
possível, de modo que restassem apenas enunciados “minimais 
neutros” tais como: “há um certo disco brilhante no céu noturno, que 
a seguir é interpretado como planeta por X e como satélite por Y”, a 
qualidade desse enunciado ficaria tão pobre que já não seria mais 
possível constituir uma ciência com ele. 

› “Lua”, em Astronomia, significa não apenas “o disco no céu”, mas sim: 
“o disco no céu, concebido como um tipo de objeto específico, 
inserido num referencial conceitual que lhe dá significado, explica 
suas propriedades, relaciona-o com outros objetos, etc” 



Contra a “observação neutra” (Cap. 9, pp. 163-168) 

› Segundo Kuhn, não é 
viável a concepção (1) 
de uma observação 
“pura” e acessível: 

Observação 
“neutra”/objetiva 

› Nem tampouco a 
concepção (2) de um 
“núcleo” observacional 
comum: 

I4 

I3 I2 

I1 

O 



Contra a “observação neutra” 

› O máximo que se pode manter é a concepção (3) 
da coexistência da observação e da 
interpretação, sempre acopladas, formando um 
todo indissociável, segundo cada ponto de vista: 

(I+O)1 

(I+O)2 (I+O)3 

(I+O)4 
Referência: N. R. Hanson, 

“Observação e interpretação”, 
in S. Morgenbesser (ed) – 

Filosofia da ciência 

Ou seja, nunca se consegue 
atingir um núcleo invariante 

e “neutro” teoricamente. 



Os próprios dados mudam 

› (p. 159 - “os dados não são inequivocamente estáveis”; pp. 
161, 164, 168; p. 174 - “os próprios dados haviam mudado; 
este é o último dos sentidos nos quais desejamos dizer que, 
após uma revolução, os cientistas trabalham em um mundo 
diferente”) 

› Em uma transição paradigmática, os próprios dados 
empíricos mudam – sejam os seus valores [cf. o exemplo de 
Proust, Berthollet e Dalton, pp. 169-174], seja a especificação 
do que é considerado relevante medir; 

› Mudam também as formas de estruturação dos dados, as 
operações de laboratório pelas quais eles são obtidos; 

› e mesmo os papéis das antigas operações e manipulações 
se vêem redefinidos. 



Pensar os “mundos diferentes”: um desafio 

› “...o historiador da ciência... podesentir-se tentando a proclamar que, 
quando mudam os paradigmas, muda com eles o próprio mundo” (p. 
147) 

› “...é como se a comunidade profissional tivesse sido subitamente 
transportada para um novo planeta” (ibid.) 

› “...as mudanças paradigmáticas levam os cientistas a ver diferentemente 
o mundo com cuja pesquisa se comprometem. Na medida em que seu 
único acesso a esse mundo dá-se através do que vêem e fazem, 
podemos sentir-nos tentados a dizer que, após uma revolução, os 
cientistas reagem a um mundo diferente” (ibid.) 

› “...depois de fazê-lo [i.e. aprender a ver de uma nova forma], o mundo de 
suas pesquisas parecerá, aqui e ali, incomensurável com o que habitava 
anteriormente” (p. 148) 

› “...na impossibilidade de recorrermos a essa natureza fixa e hipotética 
que ele ‘viu de maneira diferente’, o princípio de economia nos instará a 
dizer que... Lavoisier passou a trabalhar em um mundo diferente” (p. 
156) 

› “...embora o mundo não mude com uma mudança de paradigma, depois 
dela o cientista trabalha em um mundo diferente” (p. 159) 


