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RESENHA

Ana Carolina Degani de OLIVEIRA1

Obra: “A estrutura das revoluções científicas” (Coleção “Debates”)
Autor: Thomas S. Kuhn
Editora: São Paulo: Perspectiva, 1998.

Thomas Kuhn, autor do livro “A estrutura das revoluções científicas”, além 
de físico, dedicou-se também intensamente à História e Filosofia da Ciência, disciplinas 
essas que o guiaram na formulação de suas principais ideias, as quais estão presentes 
nesta obra.

Os primeiros contatos de Kuhn com a História da Ciência vieram na Pós-
graduação em Física Teórica, encantando-se, posteriormente, pela Filosofia científica. 
Estudou na Society of  Follows da Universidade de Harvard, onde teve a oportunidade de 
se espelhar em grandes nomes da área, como Alexandre Koyré, Ludkik Fleck, Émile 
Meyrson, Hélène Metzger e Anneliese Maier.

As ideias do físico que, inicialmente, seriam apenas apresentadas em forma de 
ensaio na Encyclopedia of  United Science, ganharam maiores proporções, sendo publicadas 
em livro. 

É mister salientar a importância do tema Filosofia da Ciência, como se 
verifica também nas obras “Explicações científicas: introdução a filosofia da ciência” 
de Leônidas Hegemberg; “Revoluções científicas” de Isaac Epstein- - e algumas que, 
inclusive, influenciaram Kuhn, a saber,“ Estudos da história do pensamento científico” 
de Alexandre Koyré e “Entsethung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache” de 
Ludwik Fleck, como se observa das suas sinopses.

A obra “A estrutura das revoluções científicas” analisa as condições para 
o desenvolvimento científico, sendo este alcançado, principalmente, pelas revoluções 
científicas, quando ocorre aos saltos, mas também acontecendo de forma acumulativa 
durante o período de ciência normal.

 Conforme Thomas Kuhn é possível observar diferentes períodos da 
História da Ciência, a saber, o pré-paradigmático, período no qual “todos os fatos 
que possivelmente são pertinentes ao desenvolvimento de determinada ciência têm 
probabilidade de parecerem igualmente relevantes” (p.35); o paradigmático, em que uma 
escola teórica se torna hegemônica em relação às outras e sua teoria é estipulada como 
paradigma; a ciência normal, a qual, guiada por um paradigma, desenvolvem práticas 
científicas; as crises, geralmente instauradas por uma anomalia que põe em xeque a 
validade de um paradigma; a revolução científica, quando o velho paradigma já não 
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satisfaz e é preciso encontrar um substituto para tal e a ciência extraordinária, fase em 
que um novo paradigma é estabelecido e começa a ser desenvolvido. 

Kuhn ressalta o fato de a Ciência não ser linear e acumulativa, mas sim, que 
várias teorias científicas podem se dedicar a um mesmo assunto, não significando que 
uma delas seja acientífica. 

O conceito de paradigma, fundamental em sua obra, propõe que a ciência 
normal necessariamente precisa estabelecer um parâmetro: o paradigma, para que 
este insira no cerne da comunidade científica teorias, limites, regras, tradição, além de 
antecipações de problemas.

A revolução científica, segundo ele, surge da insuficiência de um paradigma, 
quando este já não resolve os problemas que lhe são apresentados ou por não conseguir 
absorver anomalias para dentro de seu âmbito. Assim, uma percepção diferente dita 
como anomalia pode causar crise na comunidade científica, sendo as crises pré-condições 
necessárias, para a quebra de paradigmas e, por conseguinte, para a emergência de novas 
teorias.  Quando em crise, candidatos a paradigma são apresentados para substituir o 
anterior, e vence aquele que apresentar melhores argumentos, seja por meio da persuasão 
ou por resolver maior número de problemas. A comparação acontece entre o velho 
paradigma e seu possível substituto e, o novo paradigma, mesmo quando aceito, nem 
sempre é bem recebido por todos os cientistas.

As revoluções científicas são “aqueles episódios de desenvolvimento não 
cumulativo nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por 
um novo, incompatível com o anterior”(p. 125). 

Para Kuhn, os cientistas que vivenciam uma revolução acabam por ver o 
mundo de uma nova forma, como se aquilo que observavam anteriormente não fizesse 
sentido e naquele momento fosse verificável, embora tais revoluções sejam fortemente 
distorcidas e ocultadas por interesse dos manuais e autoridades. 

Revolucionar é antes uma mudança de paradigma, uma modificação no modo 
de ver o mundo e uma redefinição de teorias na Ciência, sendo estes todos importantes 
para que sejam possíveis novas descobertas científicas.

Thomas Kuhn é uma referência de leitura, principalmente por tratar de 
princípios básicos pertencentes à Ciência, e que muitas vezes não são referidos nos 
manuais. Antes de ser cientista é preciso conhecer a base, a história e a filosofia que 
estão por trás de qualquer prática científica. 
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