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Sobre o texto
Questão central: Se as revoluções científicas são rupturas 
necessárias da ciência normal, por que não as percebemos 
claramente?

Texto: Capítulo 10 da edição em português (1998: pp. 173–181)

● Auxiliar: Section XI da edição em inglês (2012: pp. 135–142)
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Noções e elementos centrais
● Distinção entre revolução e adição de conhecimento
● Autoridade científica
● Manuais, textos de divulgação e obras de filosofia da ciência
● Anacronismo
● Problemas científicos
● Cânones científicos
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Desenvolvimento científico como acumulação

● Capítulo 8 propôs que as revoluções científicas seriam parte 
necessária do processo científico.

● No entanto, a imagem habitual da atividade científica criadora 
é de um processo de acumulação sem rupturas.

● Para Kuhn (p. 174) isso estaria ligado ao papel da autoridade 
no trabalho científico.
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Conhecimento científico e autoridade
Existência de fonte competente para dizer o que é ciência ou não.

“Grande parte da imagem que cientistas e leigos têm da atividade 
científica criadora provém de uma fonte autoritária (sic) que disfarça 
sistematicamente — em parte devido a razões funcionais 
importantes — a existência e o significado das revoluções 
científicas.” (p. 173)
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Fontes de autoridade científica
Autoridades moldam a imagem da atividade científica para leigos 
e para os próprios cientistas.

“Referem-se a um corpo já articulado de problemas, dados e teorias 
e muito freqüentemente ao conjunto particular de paradigmas 
aceitos pela comunidade científica na época em que esses textos 
foram escritos.” (p. 174)
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Fontes de autoridade científica
Kuhn (p. 174) identifica três fontes principais: 

● Manuais: foco da discussão do texto
● Textos de divulgação científica
● Obras de filosofia da ciência

Em comum: todos evidenciam bases correntes da ciência normal. 
Registro dos resultados.
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Textos de divulgação científica
● Descrição das aplicações em linguagem mais próxima da 

vida cotidiana (p. 174)
○ Divulgação de aplicações exemplares
○ Divulgação de métodos e conceitos

● Formação da imagem de descoberta científica para os leigos
● Legitimação externa da prática científica frente ao público
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Filosofia da ciência e autoridade 
● Filosofia anglófona da ciência e a estrutura lógica do corpo 

de conhecimento (p. 174)
● Pretensão de reconstrução racional da prática científica

○ Visão standard da filosofia da ciência
○ Cenário atual:

■ Abordagens historicizadas
■ Ciência, Tecnologia e Sociedade
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Manuais e autoridade 
● Objetivo: comunicação da linguagem científica 

contemporânea (p. 174)
○ Vocabulário
○ Sintaxe

● Mudanças paradigmáticas e a reescrita de manuais
○ Redefinição do cânone
○ Neófitos são educados dentro do paradigma vigente
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Manuais e autoridade 
● Papel didático dos manuais

○ Separação dos conteúdos
■ Organização em building blocks
■ Especialização e núcleos comuns

○ Serialização dos conteúdos
■ Conteúdos são apresentados em sequência instrumental
■ Ordem de ensino não precisa seguir desenvolvimento histórico
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Manuais e autoridade 
● Livros-texto e a formação do cientista

○ Familiarização rápida com o estado da arte
○ Exame de experiências, conceitos, leis e teorias da ciência 

normal vigente (p. 178)
● Impacto do treinamento na percepção (p. 155)
● Digressão: especialização do trabalho e “tecnicização”
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Manuais e história 
● Autenticidade histórica não é requisito para que os manuais 

(e gêneros próximos) desempenhem seus papéis.
○ História dos campos é abordada em capítulos separados ou 

referências esparsas ao longo do texto.
○ História apresentada como continuidades e antecipações do 

paradigma vigente.

13



Manuais e história 
● Nos manuais, reconstrução histórica pode até atrapalhar a 

transmissão de conhecimento
○ Ordem de descoberta nem sempre é didática
○ Buracos conceituais preenchidos posteriormente

● Exemplo: desenvolvimento da análise matemática na ordem 
inversa dos manuais habituais (Hairer & Wanner 2008, v)
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O sentido histórico
● História ocupa papel lateral na formação dos cientistas

○ Horizonte histórico dos cientistas fica restrito ao paradigma 
atual (p. 175)

○ Fases não-acumulativas de ciência preservadas como memória
○ Exemplo: “inverno” da Inteligência artificial

● Combinação entre tratamento da história e técnica de ensino 
passam a impressão de ciência como acumulação (p. 178)
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O sentido histórico
● Trabalho dos “grandes nomes” da ciência é lido de formas 

compatíveis com o novo paradigma
○ Alternativa ao espírito “kill your darlings” de Whitehead
○ Digressão: conciliação na política universitária? 

● Assim, “tanto os estudantes como os profissionais sentem-se 
participando de uma longa tradição histórica” (p. 175)
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O sentido histórico
● Algumas das demandas sobre a história da ciência só podem 

ser atendidas de forma anacrônica (Kragh 2003, 104)
○ Busca por conexões conceituais entre teorias
○ Busca de problemas nas fundações: por que gregos não 

descobriram os números irracionais?
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Cientistas e a reescrita da história
● Ausência de dependências históricas óbvias no resultado das 

investigações científicas
○ Pretensões de universalidade das abordagens paradigmáticas
○ Compromissos extra-metodológicos
○ Impacto psicológico das expectativas de regularidade (Liu 2014)

● Descontextualização e construção de mitos (Kragh 2003, 109)
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Cientistas e a reescrita da história
● Ideologia científica e a depreciação do fato histórico

○ Doutrina ideológica como legitimação das visões e interesses 
de um grupo social (Kragh 2003, 108)

○ Posição social segura do praticante de ciência normal
● Resultado: cientistas estão particularmente propensos a 

reescrever a história
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Tradições e sua invenção
● Manuais sugerem desenvolvimento da ciência como 

processo de acúmulo constante de informações
● Formação de uma tradição científica (Hobsbawm 1983, 2-13)

○ Tradição como instituição marcada pela invariância
○ Dimensões simbólica e ideológica das tradições
○ Criação de uma continuidade histórica a partir de novos usos de 

materiais antigos
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Tradições e sua invenção
● Revisionismo afeta a própria retrospectiva dos cientistas

○ Reformulação dos problemas resolvidos em função do 
resultado final atingido: Dalton e o atomismo químico (p. 177)

● Mudanças de interpretação podem se chocar frontalmente 
com as leituras e intenções originais
○ Newton e a visão de ciência contraposta ao materialismo (Kragh 

2003, 98)
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Tradições e sua invenção
● Releituras dos êxitos científicos anteriores

○ Expressão dos conceitos em um novo paradigma
○ Duplo papel:

■ Acesso dos pesquisadores existentes ao paradigma novo
■ Legitimação de papéis sociais (Kragh 2003, 109)

○ Reconstrução esvaziaria o efeito de revoluções científicas
● Incomensurabilidade de paradigmas e perdas teóricas
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Anacronismo na história da ciência
Gerações anteriores se preocupavam com seus próprios 
problemas, instrumentos e cânones de solução de problemas, 
lidando com redes distintas de fatos e teorias.

“Muitos dos quebra-cabeças da ciência normal 
contemporânea passaram a existir somente depois da 
revolução científica mais recente.” (p. 178)
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Anacronismo na história da ciência
● Transformações conceituais como operação de tradução

○ Teorias “ajustam-se aos fatos” mediante transformações que 
não seriam acessíveis ao paradigma precedente (p. 179)

○ Relação entre o cientista e a natureza é mediada pelo 
conhecimento (p. 179)

24



Conceitos e definições nos manuais
Definições apresentadas nos manuais não são auto-contidas:

“Definições verbais como a de Boyle têm pouco conteúdo científico 
quando consideradas em si mesmas. Não são especificações lógicas 
e completas de sentido, [(if there are such)] mas mais precisamente 
instrumentos pedagógicos.” (p. 180)
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Conceitos e sistema conceitual
Conceitos definidos estão situados dentro de um sistema:

“Os conceitos científicos que expressam [to which they point] só 
obtêm um significado pleno quando relacionados, dentro de um 
texto ou [other] apresentação sistemática, a outros conceitos 
científicos, a procedimentos de manipulação e a aplicações do 
paradigma.” (p. 180) 
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Conceitos e conteúdo
Conteúdo do conceito traz a tona elementos já acessíveis:

“Segue-se daí que conceitos como o de elemento dificilmente 
podem ser inventados independentemente de um contexto. Além 
disso, dado o contexto, raramente precisam ser inventados, posto 
que já estão à disposição.” (p. 180)
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Conceitos e contexto
● Alterações nos manuais refletem mudanças de interpretação 

e significado:
○ Sem que se mude a formulação do conceito (e.g. Boyle)
○ ...ou mesmo que o conceito seja explicitado (e.g. Einstein)
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Conceitos e contexto
A alteração do entorno pode alterar o significado de um conceito 
científico:

Tanto Boyle como Lavoisier modificaram em aspectos importantes o 
significado químico da noção de “elemento”. Mas não inventaram a 
noção e nem modificaram a fórmula verbal que serve como sua 
definição. (p. 180)
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Conceitos e contexto
Tratamento dado pela noção de “elemento” a partir de Boyle 
explicita a operação desta forma de mudança:

Boyle foi o líder de uma revolução científica que, ao modificar a 
relação do “elemento” com a teoria e a manipulação químicas, 
transformou essa noção num instrumento bastante diverso do que 
fora até ali. Nesse processo modificou tanto a Química como o 
mundo do químico. (p. 181)
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Em síntese
● Kuhn consegue mostrar mecanismos pelos quais as 

revoluções científicas poderiam ser invisibilizadas.
● Manuais desempenham papel na formação dos cientistas e 

no estabelecimento de contexto científico compartilhado
● Abordagem histórica presentista cumpre papéis funcionais na 

difusão e aceitação dos paradigmas dominantes.
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Reescrita de manuais
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3ª edição (1984, Dryden Press)
● Part I: Introduction
● Part II: Choice and Demand
● Part III: Production and the Firm
● Part IV: Pricing in the Goods Market
● Part V: Pricing in the Factor Market
● Part VI: General Equilibrium and 

Welfare

11ª edição (2012, CENGAGE)
● Part One: Introduction
● Part Two: Choice and Demand
● Part Three: Uncertainty and Strategy
● Part Four: Production and Supply
● Part Five: Competitive Markets
● Part Six: Market Power
● Part Seven: Pricing in Input Markets
● Part Eight: Market Failure

NICHOLSON. Microeconomic Theory



Tradições e sua invenção
“os três informes incompatíveis de Dalton sobre o desenvolvimento do 
seu atomismo químico dão a impressão de que ele estava interessado, 
desde muito cedo, precisamente naqueles problemas químicos 
referentes às proporções de combinação, cuja posterior solução o 
tornaria famoso. Na realidade, esses problemas parecem ter-lhe ocorrido 
juntamente com suas soluções e, mesmo assim, não antes que seu 
próprio trabalho criador estivesse quase totalmente completado.” (p. 177)
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Anacronismo na história da ciência
“...os cientistas de épocas anteriores são implicitamente 
representados como se tivessem trabalhado sobre o mesmo 
conjunto de problemas fixos e utilizado o mesmo conjunto de 
cânones estáveis que a revolução mais recente em teoria e 
metodologia científica fez parecer científicos.” (p. 176)
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