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CAPÍTULO 13 

POR UMA EPISTEMOLOGIA  
HISTORICAMENTE ORIENTADA DA PSICOLOGIA 

Iray Carone 
Universidade Paulista 

retendemos, neste artigo, discutir um pouco a epistemologia 
historicamente orientada de Thomas Kuhn (1922–1996). Inicialmente, 

mostraremos que a recepção das ideias desse autor no domínio da Psicologia 
sofreu algumas distorções por causa de uma apropriação retórica de seu 
conceito de paradigma. Em seguida, daremos uma visão mais completa das 
modificações sofridas pela sua teoria da ciência dos anos 60 aos anos 90, com 
a finalidade de recolocar a questão da Psicologia e da importância de se 
reconstruir a sua história seguindo o seu modelo historiográfico. 

A lição mais proveitosa da obra de Thomas Kuhn, no que tange à 
epistemologia da Psicologia, é a de apontar como o caminho certo para 
descobrir a natureza do conhecimento por ela produzido, o 
acompanhamento das contingências de seu desenvolvimento histórico. No 
entanto, durante décadas e décadas, os psicólogos entraram por uma via 
equivocada na recepção das ideias de Kuhn, tentando descobrir 
“paradigmas” e “revoluções científicas” na sua ciência, como se 
paradigmas e revoluções fossem um verdadeiro imperativo categórico para 
a Psicologia adquirir estatuto científico e um lugar honroso no rol das 
ciências. E o pior de tudo: buscaram paradigmas e revoluções na Psicologia 
através de uma leitura superficial e incompleta de um autor eleito como 
campeão ou paladino da defesa de uma ciência vetada pelo positivismo no 
século XIX e por outras epistemologias normativas que se lhe seguiram. 
Dessa maneira, tentaram superar os anátemas que perseguiram 
historicamente a Psicologia ou negaram a sua cientificidade, por meio do 
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artifício meramente retórico de demonstrar a existência de seus “múltiplos 
paradigmas coexistentes”. 

Uma simples leitura da obra de Kuhn, no entanto, destrói e mina a base 
desse artifício —não há nada que legitime essa pretensão. O próprio autor 
lamentou essa vulgarização do conceito de “paradigma”, ou seja, o relaxamento 
semântico do conceito e a perda de controle sobre o seu uso. Nas suas últimas 
obras, da década de 90, Thomas Kuhn foi abandonando o conceito de 
paradigma exatamente por causa das imprecisões que surgiram no processo de 
sua apropriação ou recepção, tendo preferido utilizar outro conceito baseado na 
análise das linguagens científicas: o de léxico taxonômico. 

Essa busca por paradigmas, embora infrutífera, pode ter criado um 
efeito inesperado, muito semelhante à estória de um senhor de um vinhedo 
abandonado que iludiu seus herdeiros ao dizer que ali se encontrava um 
tesouro enterrado. Logo depois de sua morte, os herdeiros cavaram o solo 
endurecido, em busca do tesouro. Não se sabe durante quantos meses ou 
anos, até desistirem da empreitada. A terra revolvida pelas intensas 
escavações, entretanto, se tornou fértil novamente e o vinhedo começou a 
crescer. Pouco tempo depois, os herdeiros puderam contar com o 
renascimento de uvas de qualidade e com elas, se enriqueceram. A ilusão da 
riqueza passou a ser realidade. 

A história da Psicologia, não buscada diretamente pelos primeiros 
escavadores de paradigmas e revoluções científicas, é a verdadeira fonte 
alimentadora da epistemologia da psicologia. Mas qual história ou pelo menos, 
qual é o modelo historiográfico que deve ser seguido dentro dessa empreitada? 

Na verdade, o estado presente da Psicologia é o de uma multiplicidade 
de teorias conflitantes e coexistentes, advinda de tradições ou matrizes 
ontológica e epistemologicamente diferentes. Qualquer estudioso da 
Psicologia logo reconhece que elas divergem até nas suas nomenclaturas e 
maneiras de construir os objetos; a mais notória divergência diz respeito aos 
termos mentais. Umas usam termos mentais, outras negam a necessidade ou 
mesmo a validade de se recorrer a eles, por serem metafóricos ou por 
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designarem entidades e processos não observáveis e mensuráveis. Umas 
investigam o psiquismo humano como causa dos comportamentos; outras 
investigam as determinações externas e ambientais desses mesmos 
comportamentos. Outras buscam por determinações externas e determinações 
internas do comportamento individual, a partir do primado do social e 
histórico sobre o subjetivo e o individual. 

Até o momento, o que se pode dizer é que essas tradições divergentes 
coexistem paralelamente, sem a hegemonia de uma sobre a outra — de 
modo que não há paradigma vencedor que tenha resultado de uma 
revolução científica a desbancar alguma teoria paradigmática que lhe seja 
anterior. Mesmo que os adeptos de uma teoria possam julgar que a teoria 
que elegeram seja paradigmática, essa convicção não tem fundamento 
histórico algum (CARONE, 2003). 

Thomas Kuhn disse, em A estrutura das revoluções científicas 
(KUHN, 1975, original de 1962) que após ter feito um estágio no Centro 
para Estudos Avançados nas Ciências Comportamentais, de 1958 a 1959, 
que esse contato o impressionou, enquanto cientista advindo das 
comunidades de cientistas da natureza, por causa do “número e da extensão 
dos desacordos expressos existentes entre os cientistas sociais no que diz 
respeito à natureza dos métodos e problemas científicos legítimos” e as 
“controvérsias que parecem endêmicas entre, por exemplo, os psicólogos 
ou sociólogos” (p.12–13). Mais adiante, disse: “permanece em aberto a 
questão a respeito de que áreas da ciência social já adquiriram tais 
paradigmas. A História sugere que a estrada para um consenso estável é 
extraordinariamente árdua” (p.35). Ou seja, as ciências sociais e a 
psicologia se encontram ainda num estágio pré-paradigmático indicado pela 
própria multiplicidade de escolas em competição, cujo progresso se dá 
apenas no interior de cada uma delas (p.205). 

O que se deve discutir, de fato, é a própria teoria ou metateoria dos 
paradigmas de Thomas Kuhn. Ela tem sido sujeita a inúmeros 
questionamentos, sobretudo por estar baseada nas ciências que Kuhn teve 
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como objeto de sua investigação: a Astronomia, a Física teórica, a Química e 
a Biologia. Por ter formação em Física, Kuhn se dedicou ao estudo da história 
ou desenvolvimento histórico da Física e das ciências a ela aparentadas. 

Vejamos um exemplo de definição de paradigma tal como surgiu 
numa obra denominada A tensão essencial (KUHN, 1989, original de 1977), 
na qual propôs dar um novo nome ao paradigma: o de matriz disciplinar. 
Com esse novo nome pretendeu não só dar mais precisão ao conceito 
“estragado” de paradigma contido em A estrutura, como também restaurar a 
ligação física e lógica do paradigma com a comunidade científica. É por 
meio de um paradigma, de uma teoria paradigmática ou de um conjunto de 
paradigmas que se é introduzido numa comunidade científica. 

Paradigma é, então, uma matriz disciplinar de uma comunidade 
científica. Matriz porque se compõe de elementos ordenados de vários 
gêneros, tais como generalizações simbólicas, os modelos e os exemplos 
padronizados de resolução de problemas. Ter domínio de uma matriz 
disciplinar é pertencer a uma comunidade científica, pois isso significa 
adquirir o seu aparato cognitivo. 

Essa matriz é disciplinar porque é a possessão comum dos 
praticantes de uma disciplina profissional. Uma comunidade científica é, 
portanto, o conjunto dos praticantes de uma especialidade científica, unidos 
pelos elementos comuns da respectiva educação e aprendizagem, 
caracterizada pela abundância de comunicação dentro do grupo e pela 
relativa unanimidade do juízo grupal em matérias profissionais (p.356). 

A matriz fornece aos futuros praticantes uma série de generalizações 
simbólicas na forma de equações ou de sentenças gerais que ninguém põe 
em dúvida ou exige justificação. O poder de uma ciência aumenta muito de 
acordo com o número de generalizações simbólicas disponíveis aos 
praticantes, que servem, sobretudo, para funcionar como esquemas de 
generalizações num sistema matemático puro. Com essa formalização, os 
esquemas podem ser aplicados com sucesso a inúmeros objetos diferentes, 
versatilizando a teoria da qual fazem parte. 
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Os modelos, por sua vez, fornecem analogias com grande valor 
heurístico, como por exemplo, um circuito elétrico entendido por analogia 
como um sistema hidrodinâmico em estado estacionário ou um gás como 
uma coleção de bolas de bilhar microscópicas em movimento aleatório. 

Os exemplos constituem o terceiro elemento da matriz e são aqueles 
que fornecem não modelos, mas exemplos concretos de resolução de 
problemas ou quebra-cabeças. O sentido original da palavra “paradigma” é 
“exemplo” que serve para mostrar alguma coisa e não, para demonstrar 
alguma coisa a partir de outras pela via dedutiva (apodeixis). Contém o 
elemento dêitico, um indicador tal como este, isto, aquilo, lá, cá, eu, tu, ele, 
nós etc. O paradigma não demonstra, mas mostra, exemplifica, indica o 
caminho. É a via principal de aprendizado das ciências: não basta conhecer 
a teoria paradigmática; é preciso de exemplos que mostrem ao educando 
como resolver problemas com base na teoria. 

Por esses elementos do paradigma, podemos claramente perceber que 
Thomas Kuhn está se referindo a algumas ciências e não, a todas as 
ciências! Como ter generalizações simbólicas, equações, modelos e 
exemplos numa ciência como a História? Por aí se vê que nem todas as 
ciências têm paradigmas ou precisam ter paradigmas para serem científicas! 
O próprio autor se referiu a esse uso equivocado do conceito de paradigma, 
num debate em Atenas em 1997:  

Paradigma era uma palavra perfeitamente boa até que eu a estraguei 
(...) A primeira vez que o termo foi utilizado, foi introduzido em um 
trabalho por mim publicado num artigo chamado A tensão essencial 
(1959), que li numa conferencia. E lá eu o uso corretamente.Mas eu 
tinha procurado descrever o que os cientistas, a maneira pela qual uma 
tradição trabalhava em termos de consenso. E acerca de que existia 
consenso?Havia consenso acerca de modelos, mas também com 
respeito a várias outras coisas que não são modelos. E eu prossegui 
usando o termo para tudo, para todas as coisas, o que levou a que fosse 
muito fácil ter uma ideia completamente errada do que eu achava ser 
minha posição, e simplesmente fazer disso a tradição toda, que é a 
maneira pela qual tem sido usada desde então (KUHN, 2003, p.360). 
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No livro A tensão essencial (1989), publicado pela primeira vez em 
1977, Kuhn deu ênfase à necessidade de se recorrer à história das ciências 
no trabalho de reconstrução racional e filosófica do desenvolvimento 
científico, embora enfatize também qual é o modelo historiográfico 
compatível com essa tarefa. Novamente observa que as ciências sociais e 
humanas não têm se preocupado com essa questão, apresentando pouco 
desenvolvimento historiográfico e consequente rarefação no campo 
epistemológico: “até agora a nova historiografia não aflorou as ciências 
sociais. Nestes campos, a literatura histórica, quando existe, tem sido 
produzida inteiramente por praticantes da própria ciência. A History of 
Experimental Psychology de Boring talvez seja o exemplo marcante. Tal 
como as mais antigas histórias das ciências físicas, esta literatura é muitas 
vezes indispensável, mas como história, comparte suas limitações” 
(KUHN, 1989, p.151). 

Então, qual é a nova historiografia de que falou Kuhn em 1977? 

É mais fácil dizer o que ela não deva ser pelos exemplos por ele 
arrolados no capítulo 5 da referida obra. Em primeiro lugar, ela não deve ser 
presentista e celebrativa, ou seja, representar o estágio atual como o ponto 
mais alto do desenvolvimento científico, do qual a história representa 
apenas sua paleontologia, ou seja, aquilo que já foi superado pelo estágio 
recente. Esse modelo supõe a existência de um desenvolvimento linear e 
cumulativo da ciência. Esse ponto de vista sugere que o desenvolvimento 
científico seja uma marcha quase mecânica e triunfante do intelecto 
impondo a sujeição sucessiva dos segredos da natureza aos métodos sólidos 
criados pelos cientistas ao longo da linha do tempo. 

A mudança desse modelo se deveu em parte à influência da história 
da filosofia, que sempre recomendou como atitude correta diante dos 
filósofos antigos, nem a reverência nem o desprezo, mas uma simpatia 
hipotética que permita saber o que é acreditar nas suas teorias 
(BERTRAND RUSSELL, apud KUHN, 1989, p.146). 
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Assim, não é por meio de juízos de valores, com base no que já 
sabemos de um ponto de vista moderno, que devemos olhar para um texto 
antigo. Kuhn se reporta à sua primeira leitura da Física de Aristóteles em 
1947, quando a julgou errada e absurda em face da noção moderna de 
movimento como mudança no espaço ou mudança de posição de um corpo 
no espaço da Física de Newton, ou seja, a sua não apreensão e resgate do 
sentido aristotélico do movimento como mudança qualitativa. 

Atribuiu essa leitura errônea à falta de um elemento que se tornou 
essencial ao novo modelo historiográfico, a verdadeira chave interpretativa 
de uma leitura dos antigos: a incomensurabilidade. A incomensurabilidade 
é uma noção que surgiu de suas tentativas de compreender passagens 
aparentemente sem sentido, encontradas em velhos textos científicos. De 
modo geral, essas passagens foram consideradas como evidências de 
crenças confusas ou equivocadas do autor antigo. No entanto, suas 
experiências levaram-no a sugerir, em vez disso, que essas passagens 
estavam sendo erroneamente interpretadas: a aparência de absurdo poderia 
ser removida pelo resgate de significados mais antigos para alguns dos 
termos envolvidos, significados diferentes daqueles subsequentemente 
correntes (KUHN, 2003, p.23–24). 

O que Kuhn quis dizer sobre a sua má leitura inicial da Física de 
Aristóteles é que não percebeu o hiato entre a Física moderna que aprendera 
e a outra que deveria aprender como uma nova língua, uma língua 
desconhecida. Deste modo, entre uma e outra, não havia adição de 
conhecimento ou mera correção de erros. Nesse sentido, esse mergulho 
histórico na língua antiga correspondia a uma espécie de hermenêutica do 
sentido perdido pelo hiato entre uma e outra. 

Em segundo lugar, a história das ciências não pode ser uma narrativa 
em cima de outras narrativas já construídas, sem a busca de fontes 
primárias documentos, memorandos, cartas, interlocuções entre cientistas 
contemporâneos, discussão de resultados em academias científicas, 
arquivos das antigas sociedades científicas, revistas das sociedades 
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científicas existentes na época etc. que poderão até desmontar as narrativas 
consagradas. Essa história é denominada história interna da ciência. 

Em terceiro, não pode ser semelhante àquelas histórias gerais, 
meramente especulativas e doutrinárias como a de Auguste Comte, a 
respeito dos estágios teológico, metafísico e positivo do saber humano. 
Dentro dessa ótica doutrinária, por exemplo, a Psicologia foi vítima de uma 
condenação: a de não ser capaz de atingir o estatuto de ciência positiva 
porque seu objeto —os fenômenos cognitivos e afetivos— não seria 
acessível à observação científica ou externa. O positivismo, nesse sentido, é 
uma epistemologia normativa e não historicamente orientada. 

Em quarto, a história da ciência não deve ser confundida com as 
sociologias das ciências que antes de examinar a sua história interna, 
buscam determinantes externos não cognitivos e extracientíficos para 
explicar as ideias prevalecentes na matriz disciplinar, ou seja, embora haja 
elementos sociológicos no desenvolvimento científico, eles não são os 
únicos a serem levados em consideração na historiografia científica. Nos 
seus últimos escritos, Kuhn estava particularmente preocupado com as 
tendências sociologistas da história da ciência, que acabaram criando uma 
visão distorcida do conhecimento científico como a simples crença dos 
vencedores, sobretudo pela incapacidade demonstrada em estudar a história 
interna da ciência, os pressupostos, conceitos teóricos e detalhes técnicos 
das teorias científicas. 

A ênfase de Kuhn, nessas obras, foi a de investigar a história da 
ciência como método de trabalho para dar consistência à investigação 
epistemológica, livrando-a de dogmas e normas. No entanto, a partir dos 
anos 90, a sua teoria sofreu uma inflexão —a chamada virada linguística ou 
linguistic turn. Nesta inflexão, podemos notar uma exploração mais detida 
da incomensurabilidade como um traço peculiar e necessário das 
revoluções científicas e das porções do léxico taxonômico da ciência que 
revelam a mudança revolucionária. A análise das linguagens científicas 
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tomou, paulatinamente, o lugar antes consagrado aos estudos históricos do 
desenvolvimento científico. 

Essa virada representou, antes de tudo, em uma retomada e 
exploração de algo que já havia sido apontado de passagem em A Estrutura: 
a árvore evolucionária do saber científico. Numa série de artigos e 
conferências sob o título “O caminho desde A Estrutura” (2003/ original de 
1990), Kuhn esboçou os temas daquele que seria seu último livro, que não 
chegou a completar, mostrando os pontos em que se distanciava de sua 
proposta original e ao mesmo tempo, resgatando algumas intuições nela 
presentes. Disse, então, que caracterizava uma revolução científica que 
seria a mudança em várias categorias taxonômicas nas descrições do mundo 
e suas generalizações científicas. 

Para entender a revolução científica como mudança taxonômica, 
tomemos a categoria “planeta” da Astronomia de Ptolomeu. Ela inclui o Sol 
e a Lua, mas não a Terra. Na Astronomia de Copérnico, a categoria 
“planeta” inclui a Terra, Marte, Júpiter, mas não o Sol; a Lua, por sua vez, 
passou a ser classificada por uma nova categoria, uma nova espécie de 
corpo: a categoria “satélite”. Logo, a mudança taxonômica foi evidente, 
pois implicou na mudança dos objetos ou conjunto de objetos entre as 
categorias e a introdução de novas categorias como “satélite”. Houve, pois 
reclassificação das entidades, pois aquelas que eram vistas como diferentes 
—a Terra e outros planetas— passaram a ser vistas como membros da 
mesma categoria (planetas). O Sol mudou de categoria, ou seja, foi 
deslocado da categoria planeta para a categoria estrela. As funções 
astronômicas antes atribuídas à Terra foram transferidas ao Sol: a de ser o 
centro dos movimentos planetários. 

Em outras palavras: as mudanças operadas não foram meras 
correções de erros ou adições à Astronomia de Ptolomeu, mas sim, 
alteração radical no modo de ver o mundo celeste. A diferença de método 
de trabalho na epistemologia de Kuhn significou, antes de tudo, em prestar 
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atenção ao léxico taxonômico das duas astronomias, ou melhor, em porções 
locais desse léxico: estrela, planeta e satélite. 

Assim, dizer: “No sistema ptolomaico, os planetas giravam em torno 
da Terra; no sistema copernicano, os planetas giram em torno do Sol”, é 
não prestar atenção na falta de univocidade do termo “planeta”, pois o termo 
não tem o mesmo sentido e a mesma referência nas duas linguagens. Logo, 
há um hiato ou incomensurabilidade entre elas que só pode ser superado pelo 
trabalho da interpretação e não, pela mera tradução das palavras. Hoje, já 
pensamos com as categorias copernicanas e não, com as ptolomaicas. 

Os nossos céus são diferentes dos céus dos gregos antigos, pois 
dividimos a população dos céus de maneira diferente em diferentes 
categorias de coisas. Eles viam os céus repartidos em três categorias: 
planetas, estrelas e meteoros. Mas colocavam o Sol, a Lua, Júpiter, Marte, 
Mercúrio, Saturno e Vênus na mesma categoria planeta. Viam a Via Láctea, 
para nós, constituída de estrelas, na mesma categoria que arco-íris, anéis ao 
redor da Lua, estrelas cadentes e outros meteoros. Seriam meras crenças a 
respeito de objetos, e não, céus diferentes? Há um hiato entre os céus dos 
gregos e os nossos céus, e a dificuldade para descrever os céus deles no 
nosso vocabulário conceitual, é um exemplo de incomensurabilidade. 

A Astronomia de Ptolomeu estava numa situação escandalosa antes 
dos trabalhos de Copérnico, por causa das complicações introduzidas para 
salvá-la e que a transformaram num verdadeiro monstro. Assim, para uma 
pessoa da Renascença, antes de Copérnico, o mundo cósmico era finito, 
com a Terra imóvel ao centro. O céu, a morada de Deus, ficava além da 
esfera das estrelas fixas, marcando o fim do espaço. Após Copérnico, 
Galileu e Kepler, nas primeiras décadas do século XVII, o Sol passou para 
o centro do cosmo e a Terra, a ser um mero planeta. Como diz Marcelo 
Gleiser (GLEISER, 2007,15/04/2007): o que era verdade em 1520, não era 
verdade para alguém em 1650; o universo de hoje, gigantesco, com centenas 
de bilhões de galáxias se afastando umas das outras, é completamente 
diferente de uma pessoa de 1650. E daqui a algumas centenas de anos? Ou 
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daqui a 1000 anos (se ainda houver vida na Terra) quem poderá prever as 
reviravoltas científicas nas teorias cosmológicas? 

O termo flogisto da Química antiga, por exemplo, não corresponde 
mais a nada na linguagem da Química moderna. Sem dúvida, é um termo 
obsoleto que só tem sentido na linguagem de origem, ou seja, na Química 
do século XVIII, a qual temos de aprender como uma língua desconhecida 
se quisermos superar o hiato produzido entre as duas linguagens químicas. 
Podemos substituir a maioria das palavras dessa química, mas não um 
subgrupo de termos que desapareceram da Química moderna e perderam 
toda a sua significação para nós: flogisto, ar flogisticado, princípio 
metalizante etc. Mas a palavra “elemento”, por exemplo, permaneceu 
central no vocabulário da Química moderna. A interpretação dos termos 
incomensuráveis, entretanto, tenta recuperar os seus usos referenciais, 
como, por exemplo: flogisto é uma substância liberada na combustão como 
um princípio químico, o mesmo que torna o ar impróprio para respirar e 
que, quando extraído de um material apropriado, deixa um resíduo ácido. 

Por que, então, de modo geral os cientistas não têm a experiência de 
revoluções científicas ou de grandes mudanças paradigmáticas na sua 
ciência, seja na Astronomia ou na Química, da mesma maneira que um 
historiador da ciência? A resposta de Kuhn é simples: quando uma 
reconceituação ocorre em um campo científico, os conceitos desalojados 
desaparecem rapidamente do cenário profissional e, sobretudo dos manuais 
de ensino da ciência. As ciências se desvinculam de seu passado, 
substituindo-o por uma reconstrução sistemática e são poucos os cientistas 
que vão ler trabalhos científicos do passado nas bibliotecas. É interessante 
observar que isso não acontece na crítica literária, onde a própria formação 
do crítico se faz recorrendo às obras do passado. 

Como já foi dito anteriormente, Kuhn foi abandonando o termo 
“paradigma” por outros: no fim da década de 70, por “matriz disciplinar”; 
na década de 90, com a virada linguística e sua análise das linguagens 
científicas para detectar mudanças taxonômicas, por “léxico taxonômico”. 
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Poderíamos dizer, então, que há pelo menos três versões da teoria da 
ciência de Kuhn, contadas a partir de A estrutura das revoluções científicas. 

O léxico taxonômico corresponde, em termos linguísticos, ao 
vocabulário de termos taxonômicos de uma teoria, ou seja, os termos para 
espécies naturais, artificiais e sociais. São termos próprios e não 
traduzíveis de um léxico, que devem ter duas características essenciais: 1) 
são rotulados como termos para espécies em virtude de características 
lexicais tais como admitir o artigo indefinido; 2) não podem ser superpostos 
quanto aos seus referentes quando são categorias disjuntas, a menos que 
estejam relacionados entre si como uma espécie a um gênero ou de uma 
categoria inclusa na outra. 

Duas teorias são incomensuráveis quando estão enunciadas em 
léxicos taxonômicos mutuamente intraduzíveis um pelo outro. No entanto, a 
incomensurabilidade é local ou restrita, ou seja, atinge apenas uma porção 
ou subconjunto dos termos de duas teorias —os kind terms pois a maior 
parte de seus termos é comum e pode ser traduzida por causa da 
preservação de seus significados. São os subconjuntos de termos para 
espécies que causam os hiatos entre elas e a intradutibilidade desses termos; 
no entanto, no interior da mesma teoria, eles são usualmente interdefinidos 
por meio das sentenças que os contém. Por outro lado, são os termos 
comuns, que preservaram os seus significados ao longo de uma mudança de 
teoria, fornecem uma base suficiente para a discussão das diferenças e para 
as comparações relevantes para a escolha de teorias. Eles fornecem até 
mesmo uma base de onde podem ser explorados os significados dos termos 
incomensuráveis (KUHN, 2003, p. 49–51) 

Revolução científica é, portanto, mudança taxonômica local de um 
léxico taxonômico anterior! Os desenvolvimentos científicos que não alteram 
o léxico taxonômico e simplesmente fazem acréscimos ao conhecimento não 
são revolucionários e sim, apenas cumulativos —correspondem à fase 
paradigmática de uma teoria. Desenvolvimentos científicos que requerem o 
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abandono de parte daquilo em que se acreditava e que exigem mudança 
taxonômica local, são revolucionários (KUHN, 2003, p.125). 

Quando surge uma nova especialidade científica como, por 
exemplos, a Bioquímica, a Microbiologia, a Físicoquímica etc., ocorrem, de 
modo geral, mudanças taxonômicas locais em relação às ciências que 
aparentemente foram unificadas num só corpo. Na verdade, surgem novas 
linguagens com seus kind terms, como espécies diferentes ou novos brotos 
da árvore evolucionária. 

Essa é a razão pela qual Kuhn aproximou, nos seus últimos escritos, 
o desenvolvimento científico do desenvolvimento biológico no sentido 
darwiniano: “Até esse ponto, tentei firmar e estender o paralelo entre o 
desenvolvimento científico e o desenvolvimento biológico sugerido ao final 
da primeira edição de A Estrutura: o desenvolvimento científico deve ser 
visto como um processo empurrado por trás e não puxado para frente —
como evolução a partir de algo, e não como evolução em direção a algo” 
(KUHN, 2003, p. 125) 

Embora os últimos escritos de Kuhn não sejam completos, eles ainda 
assim assinalaram a necessidade de olhar para trás, para o passado da 
ciência, no lugar de supor uma teleologia do saber científico. A evolução, 
nesse sentido, não é um caminho deliberado e racional, mas antes de tudo, a 
imprevisibilidade ou a contingência da história. 

Por essas razões, perguntamos agora: qual é o estatuto epistemológico 
da Psicologia? Temos necessidade de paradigmas, nos três sentidos 
apontados por Thomas Kuhn ao longo de sua obra (paradigma, matriz 
disciplinar e léxico taxonômico) para considerá-la científica? É bem 
verdade que a vantagem da epistemologia de Thomas Kuhn é que ela não 
impôs vetos ou critérios ou normas que atingissem o cerne da Psicologia 
(como o fizeram as epistemologias clássicas normativas), mas tampouco a 
tomou como objeto de suas investigações históricas e de suas análises das 
linguagens científicas. 
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Há algumas indicações que ele deixou, entretanto, para os psicólogos 
e demais especialistas das ciências humanas, nos seus últimos escritos e 
falas. Num artigo sobre “As ciências naturais e as ciências humanas” de 
1989, diz que leu, na década de 40, alguns ensaios metodológicos de Max 
Weber e capítulos do Ensaio sobre o homem de Ernest Cassirer: “Fiquei 
entusiasmado e encorajado pelo que neles encontrei. Esses autores 
eminentes estavam descrevendo as ciências sociais de modo estreitamente 
paralelo ao tipo de descrição que eu esperava fornecer para as ciências 
físicas” (KUHN, 2003, p. 265). 

No entanto, continua, o seu entusiasmo foi logo arrefecido quando 
eles diziam que suas análises se aplicavam apenas às ciências sociais, 
considerando as ciências naturais inteiramente diferentes destas, ao 
descrevê-las à maneira dos empiristas e positivistas. As ciências humanas 
seriam interpretativas, porque tratam de fenômenos dotados de 
intencionalidade (sociais, políticos, psicológicos etc.) e as ciências naturais, 
não interpretativas. Os céus seriam os mesmos para todas as culturas, para 
os gregos, para os japoneses e para nós. Se eles têm significado, esse 
significado é o mesmo para todos e não há lugar para a interpretação 
quando o objeto é um fenômeno natural. 

O argumento de Kuhn é que os céus não têm o mesmo significado, 
quer para os gregos quer para nós: os conceitos ou categorias sobre o 
mundo natural e sobre o mundo social são propriedades de comunidades, 
compartilhados e passando de geração para geração. Não existe nas ciências 
naturais e nas humanas um conjunto de categorias que seja neutro, 
independente da cultura e no qual a população seja de objetos seja de ações 
humanas —possa ser descrita (KUHN, 2003, p. 270). 

A diferença entre as ciências naturais e as humanas é que as 
primeiras ao estabelecerem paradigmas, conseguiram alcançar a fase 
normal por meio de uma interpretação que se revelou útil para a solução 
dos quebra-cabeças, até que outra interpretação venha a se tornar necessária 
para as gerações seguintes ou sucessoras. Em suma, todas as ciências são 
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interpretativas e adéquam o mundo social ou natural, à sua linguagem e às 
categorias por ela criadas.  

Não seria possível, pergunta Kuhn, que com o passar do tempo, um 
número crescente de especialidades encontrasse paradigmas que 
viabilizassem as pesquisas normais solucionadoras de quebra-cabeças? Não 
poderá isso já estar ocorrendo em algumas especialidades atuais das ciências 
humanas? Conclui: “Minha impressão é a de que em partes da economia e 
da psicologia isso já possa ter ocorrido” (KUHN, 2003, p. 273). 

Contudo, não deixa de observar que a necessidade de contínuas 
reinterpretações possa ser requerida nas ciências humanas, ou seja, maiores 
dificuldades a serem enfrentadas para estabelecer a uniformidade de uma 
interpretação. Nesse sentido e apenas nesse, as ciências humanas são mais 
interpretativas que as ciências naturais. 
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