1

Thomas Kuhn e as
ciências humanas

Carlos Jacinto Motta
e Suze Piza (orgs.)

2

Sumário

Apresentação

Parte I Indagações kuhnianas

Capítulo 1 Confiar na ciência: mudança de um paradigma cultural

Alberto Cupani
Capítulo 2 Entre razões epistêmicas e fatores sociais: a inacabada reconstrução metacientífica
de Kuhn

Alberto Oliva
Capítulo 3 Thomas Kuhn e a demarcação entre as ciências naturais e as ciências humanas

Carlos Jacinto Motta
Capítulo 4 Epistémê e matriz disciplinar como Transcendental nas teorias de Michel Foucault
e Thomas Kuhn

Suze Piza

Parte II Leituras kuhnianas da psicanálise

Capítulo 5 Paradigmas na psicanálise e a aprendizagem baseada em modelos

Eder Soares Santos
Capítulo 6 Esboço do paradigma winnicottiano

Zeljko Loparic

3

Capítulo 7 La matriz disciplinar kuhniana y nuevamente el viejo problema de la cientificidad
del psicoanálisis

Leticia Minhot

Sobre os autores

Créditos

4

Apresentação

O livro que o leitor tem nas mãos se originou de trabalhos apresentados e discutidos no
Colóquio Internacional Kuhn e as

, realizado nos dias 14 e 15 de março de

2016, na Unicamp, e organizado pelo Grupo de Pesquisa em Filosofia Práticas Psicoterápicas
(Grupo FPP), do CNPq, e pelo International Researche Gro
WP) da International Winnicott Association

-

IWA. O evento contou com a participação de

renomados filósofos da ciência e epistemólogos, além de pensadores de diversas áreas como
psicanálise, sociologia e história da ciência.
Durante o Colóquio, foram tratados e debatidos temas relacionados às questões de
maior repercussão entre aqueles que se ocupam da compreensão ou defesa das características
da cientificidade das ciências humanas e sua diferenciação, quando existente, em relação às
ciências naturais. Tais discussões tiveram como pano de fundo tanto as descrições históricas
quando as prescrições normativas encontradas nas obras de Thomas Kuhn e que foram
responsáveis pela profunda mudança que a compreensão da atividade científica sofreu nos
últimos 50 anos, ou seja, desde a publicação de The Structure of scientific revolutions (A

estrutura das revoluções científicas), em 1962.
O evento e a consequente publicação desta obra são uma divulgação das muitas
atividades desenvolvidas desde 1985 por pesquisadores que conseguiram avanços significativos
em suas investigações, usando a perspectiva kuhniana para a leitura da psicanálise
winnicottiana e propondo explicitamente que Winnicott realiza uma revolução no interior da
psicanálise ao criar uma nova matriz disciplinar e não uma ampliação ou atualização do
paradigma freudiano. Tal perspectiva permite afirmar que o desenvolvimento das ideias
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científicas e a sua definição dos modelos como compromissos metafísicos são altamente
aplicáveis à história do pensamento psicanalítico.1
A obra está organizada em duas partes. A primeira parte, Indagações kuhnianas, é
composta pelos capítulos 1 a 4 e rediscute os principais conceitos e teses de T. Kuhn à luz da
sua relação com a ciências humanas. Essa parte é composta pelos textos de Alberto Cupani,
Alberto Oliva, Carlos Jacinto Motta e Suze Piza. A segunda parte, Leituras kuhnianas da

psicanálise, composta pelos capítulos 5, 6 e 7, trata explicitamente dos usos de Kuhn para a
investigação científica no campo da psicanálise. Os capítulos foram produzidos por Eder Santos
Soares, Z. Loparic e Letícia Minhot.
De um modo geral, os artigos da primeira parte representam o panorama geral em que
se inscreve a discussão desenvolvida na segunda parte desta coletânea, acerca dos critérios
demarcatórios e dos caminhos que as ciências humanas, em particular a psicanálise, têm
trilhado para se fortalecerem como ciências genuínas em meio a um ainda forte sentimento que
somente as ciências naturais podem ser consideradas como tais. A tendência observada já no
início do positivismo, com August Comte, de reduzir a imagem da ciência a uma imagem
fisicalista trouxe para o debate da filosofia da ciência um modelo de atividade científica bemsucedida que tem a física como exemplo de sucesso e padrão a ser seguido, algo difícil de ser
replicado em toda atividade científica e, talvez, impossível para as ciências humanas.
Embora seja claro, ao menos para todos aqueles que se ocupam dos estudos a respeito
da história e filosofia da ciência no século XX, que a velha imagem positivista de ciência não
mais se sustentava, ainda são reivindicados elementos descritivos da concepção positivista para
questionar a validade epistêmica dos saberes de muitas ciências como a história, sociologia,
economia, psicologia e psicanálise,

1
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humanas, como costumamos chamá-las. Kuhn inovou ao combater a herança racionalista que
propunha a existência de um método universal para as ciências que possuía, entre outras
virtudes, uma justificação a priori.
Na nova visão acerca da atividade científica, não há nada que possa ser considerado
como um método universal para as ciências. E tampouco existe a possibilidade de se justificar
racionalmente as escolhas feitas pelos praticantes das ciências. Antes disso, diz Kuhn, as
escolhas são realizadas em períodos de insegurança e incerteza quanto à validade das teorias,
períodos chamados por ele de revolucionários ou pré-paradigmáticos. Quando uma ciência se
encontra em tal estágio, a competição entre visões de mundo distintas se acirra e a vencedora
acaba por impor toda uma constelação de elementos como método, objetivos, valores,
entidades, normas, leis científicas e teorias etc., que nem sempre significarão um aumento do
poder explicativo ou da eficiência das soluções a problemas enfrentados. No mais das vezes, a
nova matriz disciplinar (o nome adotado por Kuhn em substituição ao polissêmico e
controverso termo paradigma) se torna hegemônica porque os novos integrantes da
comunidade científica são formados já com essas novas concepções, ao passo que os antigos
defensores da antiga matriz disciplinar, se não se convertem à nova visão, acabam morrendo e
deixando espaço apenas para os partidários da nova concepção.
Assim, vemos que Thomas Kuhn defende para a história do desenvolvimento das
ciências um movimento evolutivo não linear e com etapas revolucionárias nas quais há uma
seleção entre concepções rivais , acabando por sair vencedora não a concepção mais forte, mais
consistente e com maior histórico de sucesso, e sim aquela que se apresenta como mais bem
adaptada para oferecer possibilidades de resposta às questões embaraçosas originadas por
anomalias recalcitrantes encontradas a contragosto dos pesquisadores aqui a teoria da seleção
natural das espécies da biologia parece ser uma influência bem significativa. A substituição de
uma concepção que perdeu a credibilidade por uma nova que tem apenas promessa de sucesso
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é um ato realizado com base na confiança, ou até mesmo esperança, no sucesso futuro. A isso
Kuhn chamou de revolução científica, ideia-chave em sua filosofia da ciência.
O texto de Alberto Cupani (cap. 1), Confiar na ciência: mudança de um paradigma
cultural trata justamente da crise atual que, segundo o autor, é alimentada por uma mudança
na percepção da ciência, uma perda de credibilidade na imagem da ciência que sustentou a
confiança na mesma, convertida em ideal coletivo. O artigo traça um esboço dessa percepção,
bem como as críticas, conhecidas por muitos, que a minaram e que vieram justamente das
ciências humanas.
No capítulo 2, Entre razões epistêmicas e fatores sociais: a inacabada reconstrução
metacientífica de Kuhn , Alberto Oliva lembra-nos que Kuhn não defende que as ciências
sociais adotem a física como modelo e, em particular, que suas teorias sejam construídas em
consonância com a sintaxe da linguagem da física como propuseram Carnap e Neurath.
Distante dos positivistas e empiristas lógicos, Kuhn atribui importância capital às ciências
sociais, e à sociologia da ciência em particular, para o entendimento do que são e fazem as
ciências maduras. Kuhn se defronta com o desafio de articular generalizações provenientes de
diferentes áreas do conhecimento com o objetivo de gerar uma visão integrada de ciência na
qual os componentes sociais

processuais e estruturais

e epistêmicos

fundacionais

se

mostrem imbricados.
Carlos Jacinto Motta, em Thomas Kuhn e a demarcação entre as ciências naturais e as
ciências humanas

3), partindo da tese de Kuhn de que, com base em uma nova matriz

disciplinar para uma dada ciência, seus praticantes entram no estágio chamado ciência normal,
atividade marcadamente solucionadora de problemas, esta funciona como modelo de mundo a
ser consultado para determinar quais são os problemas a serem tratados (objeto de
investigação), quais as formas de abordagem do problema (metodologia) e que resultados são
esperados para a experimentação (justificação). Na ciência normal muito do que o cientista
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faz é uma interpretação da matriz disciplinar para dela derivar os problemas e possíveis soluções
que resultarão, quando bem-sucedidas, naquilo que chamamos tecnologia. Com base nisso,
Motta discute a demarcação entre as ciências naturais e as ciências humanas, em especial o
critério de que é a existência de um objeto estável o suficiente para a configuração da atividade
solucionadora de problemas que marca a existência de ciência normal, ou ciência genuína.
Como em muitas ciências humanas não se pode esperar que seu objeto de pesquisa apresente
algum tipo de permanência, precisamente o que ocorre com a economia e a história, restaria
apenas a atividade de interpretar e reinterpretar constantemente os dados a fim de construir
teorias cada vez mais acuradas, sem alcançar o estágio de estabilidade no qual a ciência normal
se desenvolve.
A discussão trazida no capítulo anterior sobre a demarcação entre as ciências naturais e
humanas na perspectiva do Kuhn levará o leitor ao capítulo 4, Epistémê e matriz disciplinar
como Transcendental nas teorias de Michel Foucault e Thomas Kuhn , no qual Suze Piza
aproxima Foucault e Kuhn, questionando a identificação do primeiro com as ciências humanas
e o segundo com as ciências naturais, comumente presente nos intérpretes desses autores, e
evidencia a raiz kantiana de ambos, defendendo que os conceitos de epistémê e matriz
disciplinar são transcendentais históricos.
Os artigos da segunda parte da obra oferecem ao leitor uma discussão aprofundada
sobre a cientificidade não apenas das ciências humanas em geral, mas de uma ciência humana
em particular, a psicanálise, em especial a psicanálise de Winnicott, em que ficará evidente que,
com base em Kuhn, pode-se perceber que ciências não naturais que estão em estágio préparadigmáticos compartilham dos elementos que compõem um paradigma, o que autoriza
todas as mediações acerca dos progressos e revoluções no interior do campo psicanalítico. O
uso das teorias de Kuhn para compreender a produção de conhecimento científico em
psicanálise deve ser considerado em várias dimensões de natureza teórico-científica, ontológica,
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epistemológica e clínica, exigindo um conhecimento aprofundado da história da psicanálise e
da filosofia da ciência, especialmente da obra de Thomas Kuhn, para que se abarque
minimamente o que está em questão aí e o impacto dessa constatação para a produção de
conhecimento sobre os humanos e as humanas.
No capítulo 5, Paradigmas na psicanálise e a aprendizagem baseada em modelos , Eder
Soares Santos trata do uso do conceito de paradigma de Kuhn na psicanálise e a possibilidade
de se pensar uma aprendizagem baseada em modelos. O autor demonstra ponto a ponto como
a formação do psicanalista concorda com a formação da comunidade científica, tal como
indicado por T. Kuhn.
O capítulo 6, Esboço do paradigma winnicottiano , de Z. Loparic, segue os passos de
Kuhn ao falar na mudança de paradigma introduzida por Winnicott na disciplina psicanalítica.

nor
nesse paradigma, em consequência da qual se deflagrou a pesquisa revolucionária de Winnicott.
E defende que tal pesquisa resultou
pesquisas realizadas no IBPW

e esta é a principal tese que tem dado sustentação às

na introdução, por Winnicott, de um novo paradigma para a

psicanálise, ou seja, na formulação de novos problemas e de um novo arcabouço conceitual que,
assim esperava ele, o capacitaria a resolver as anomalias que o preocupavam, além de abrir
perspectivas mais amplas para a pesquisa psicanalítica como um todo. Por fim, Loparic aborda
a questão de saber se é legítimo ou não falarmos de algo como uma revolução winnicottiana da
psicanálise.
Fechando o livro, o capítulo 7, La matriz disciplinar kuhniana y nuevamente el viejo
problema de la cientificidad del psicoanálisis de Leticia Minhot, traz a velha, mas não superada,
discussão sobre a cientificidade da psicanálise, defende em seu texto que as distinções entre
ciências naturais e ciências humanas são diferenças estabelecidas por nossas metateorias e não
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supõe diferenciais transcendentais entre dois tipos de conhecimentos (resgatando Kant),
afirmando que são nossas metateorias que nos fazem ver as demarcações.

Carlos Jacinto Motta e Suze Piza
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Parte I
Indagações kuhnianas
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Capítulo 1
Confiar na ciência: mudança de um paradigma cultural
Alberto Cupani

Dizem que interpretar um autor implica ir além dele. Parece-me uma crença verdadeira
no que diz respeito ao que os textos sugerem ou estimulam a pensar. Kuhn é um dos pensadores
que mais produziu esse efeito, e nem sempre na direção de ideias com que ele pudesse

por um autor. Mesmo tendo sido notoriamente denunciada como ambígua (denuncia que,
como se sabe, Kuhn aceitou e procurou remediar), e talvez por isso mesmo, a palavra adquiriu
uma tremenda popularidade. Repentinamente, paradigmas foram detectados, não apenas na
ciência, como nas mais diversas atividades, da economia às artes, passando pela medicina e os
esportes. Alguns pesquisadores nas ciências sociais, em particular, ressentiram-se de que suas
disciplinas não tivessem um paradigma (haver paradigmas nas escolas, como o estruturalismo
ou no behaviorismo, parecia um pobre consolo). Na filosofia, as dificuldades para aceitar várias
teses de Kuhn pareciam responder a uma causa óbvia: a filosofia da ciência subjacente em A

estrutura das revoluções científicas (para limitar-me ao essencial) representava um novo (e
insólito) paradigma.
Minhas ponderações anteriores tiveram como propósito antecipar-me às reações que
possa suscitar a noção central deste trabalho: que a ciência moderna constituiu um paradigma
cultural, atualmente em crise, que precisa ser reformulado. A ideia de uma crise da confiança
na ciência não é, certamente, uma novidade, porém, provavelmente o seja entender essa crise à
luz da doutrina kuhniana. Kuhn nada falou sobre paradigmas fora da ciência natural e, como
se sabe, rejeitou a ideia de que a doutrina formulada no seu livro implicasse a necessidade, ou a
conveniência, de que as ciências sociais tivessem seu paradigma, ainda que não descartasse
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tampouco sua possibilidade (Kuhn, 2003, p. 272). Estou ciente, portanto, de extrapolar a
doutrina kuhniana ao falar em um paradigma cultural, querendo com isso significar convicções
sociais sobre o que seja a ciência, e sobre o que esperar da mesma, inculcadas escolar e
familiarmente nas pessoas, reforçadas pela mídia e incorporadas pela ação estatal e a dinâmica

relação a outras atividades humanas, como a tecnologia, a religião e, é claro, a filosofia. O

-

respeito não apenas aos cientistas ou estudantes de ciência, mas às pessoas escolarizadas na
cultura ocidental. Tais pessoas (ou seja, nós mesmos) vivem em um mundo mostrado e
marcado pela atividade científica, em que as noções básicas de realidade e verdade parecem
lite, o computador.
Nesse mundo, todos os problemas tendem a assumir o caráter de questões científicas (ou
científico-

-

culturais tanto ao buscar o bem-estar quanto ao evitar o sofrimento. De resto, vale para o

resolvido pela ciência, espera piamente que a ciência futura há de resolvê-lo.
Se Kuhn tiver razão, os paradigmas (como qualquer outra coisa) não duram para
sempre. Anomalias os perturbam constantemente, anomalias essas (recorde-se) produzidas

Natureza. É prova da eficiência de um paradigma conseguir desconsiderar ou assimilar essas
anomalias. Porém, em algum momento, a dimensão e sobretudo a importância das mesmas
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pode ocasionar uma crise de confiança no paradigma. Não outra coisa está acontecendo com o
paradigma cultural da ciência moderna. No entanto, não estou me referindo aqui às questões
que a ciência (aliada à tecnologia) não consegue resolver, sejam elas internas à ciência
os paradoxos dos objetos subatómicos

ou externas (?)

como

como as causas do aquecimento

global. A crise atual é alimentada por uma mudança na percepção da ciência, uma perda de
credibilidade na imagem da ciência que sustentou a confiança na mesma, convertida em ideal
coletivo.
Traçarei a seguir um esboço dessa imagem (a modo de lembrança do que todos
sabemos), seguido de uma menção das críticas, conhecidas por muitos, que a minaram. Notese que essas críticas surgiram, em grande medida, das ciências sociais (história da ciência,

kuhniana. Formularei, finalmente, algumas diretrizes que poderiam chegar a constituir um
novo paradigma cultural para a ciência.1
Espero que, no além, Kuhn não se incomode (ou não se incomode demasiado) com estas

que este trabalho tampouco o seja, stricto sensu. Bastar-me-ia que a minha adaptação de suas
ideias lhe pareça plausível.

1. Visão tradicional da ciência

precisamente, o mais recente, o mais universal e o mais proveitoso

(M. Bunge)

1

Kuhn serviu-se às vezes de uma comparação com a linguagem ou com a cultura para explicar suas ideias sobre
os paradigmas científicos. Aqui tratarei de fazer o inverso: servir-me das ideias de Kuhn para tornar visível o
paradigma cultural que é objeto deste trabalho.
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conhecimento superior ao saber vulgar, amiúde esotérico para o leigo, e que origina ou
fundamenta artefatos e sistemas que influenciam a vida dos indivíduos e comunidades. Esse
conhecimento ergue-se como parâmetro por relação ao qual são apreciadas outras formas de
conhecer o mundo, tais como o saber vulgar, já mencionado, o conhecimento reivindicado
pelas doutrinas religiosas e políticas, e aquele produzido pela reflexão filosófica. Ele faz parte
essencial do que se entende por educação e até da cultura (em sentido humanístico) de uma
pessoa. O conhecimento científico, de resto, é utilizado com frequência para criticar e até para

A superioridade do conhecimento científico parece advir dos seguintes fatores:
a) Uma metodologia de pesquisa que combina o raciocínio lógico-matemático, a
experiência sensorial endereçada a identificar evidências, e a manipulação sistemática
da realidade investigada (experimento). Com base nessa metodologia, os cientistas
formulam e testam teorias explicativas dos fenômenos, de tal modo que as conclusões
alcan
b)
pesquisados, evitando todo compromisso emocional ou doutrinal com relação aos
mesmos. Essa atitude implica que o conhecimento produzido é neutro, e que a ciência
não se pronuncia sobre normas e finalidades humanas. Também, que a ciência é
autônoma com relação a outras instituições, principalmente a religião e a política.
c) Uma disposição permanente de crítica (e autocrítica), de modo a detectar falhas e a
evitar preconceitos relativos ao objeto de conhecimento (bem como a evidências,
técnicas de pesquisa, teorias alternativas etc.).
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A objetividade do conhecimento científico é geralmente entendida (como a própria

no que diz respeito a componentes da realidade que normalmente são invisíveis, desconhecidos
ou não identificados (átomos, órbitas, ondas magnéticas, genes, impulsos, motivos, classes
sociais...). Essa capacidade da ciência parece confirmar-se quando entidades ou processos
postulados pelas suas teorias acabam por ser detectados mediante aparelhos sofisticados
(telescópio, microscópio, sondas espaciais, aceleradores de partículas...). E as entidades e
processos conhecidos graças à ciência (considerados como seu verdadeiro ser, a realidade em
sentido mais próprio) servem para explicar, mediante as leis que os governam, os fenômenos
com que lidamos no dia a dia, os quais não são, afinal de contas, senão manifestações ou efeitos
dos objetos descobertos pela ciência.2 A explicação científica, por sua vez, supõe-se que supera
e elimina qualquer outra explicação dos fenômenos mencionados.
Embora se fale da ciência, sabe-se que essa denominação corresponde ao que diversas
disciplinas têm em comum. Com outras palavras: a ciência divide-se nas ciências, pois a
maneira científica de pesquisar o mundo é forçosamente analítica, especializada. Cada ciência
tem seus objetos próprios, isto é, indaga aquele setor da realidade que, para tanto, seleciona. Ou
seja, para a visão tradicional, a especialização da ciência é o resultado da separação, digamos
etc.

2

Neste sentido, as ciências sociais, aparentemente menos capazes de identificar leis, são amiúde consideradas como

sociais visa a compreendê-los em vez de explicá-los.
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Por outra parte, a objetividade do conhecimento científico se traduz na produção de
artefatos eficientes (tecnologia). Para certos teóricos, a ação guiada pela ciência e possibilitada
relação à tecnologia, a
isenção que caracteriza a atitude científica corresponde à crença, considerada quase como óbvia
pela maioria das pessoas, de que os recursos tecnológicos são em si mesmos neutros,
explicando-se as consequências negativas de seu uso

ocidental e principal motor do progresso humano.

a)

b)
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c)

3

4

não pode resolver nossos problemas porque ela faz parte d
(U. Beck)

3

4

Kuhn referiu-

Não pretendo ignorar que as características antes atribuídas à confiança na ciência possam ter a ver com a
vinculação dela com a evolução do capitalismo e com a industrialização, bem como que crenças, valores e modos
de agir sejam explicáveis pelos condicionamentos sociais e possam ter ainda motivações inconscientes. Este
trabalho não aspira a ser uma explicação sociológica ou psicológica, mas apenas esclarecer um modo de vida
comunitário, auxiliado pela doutrina kuhniana.
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(familiar e escolar) que recebemos em uma sociedade favorável à ciência e à tecnologia, e que
em parte resulta da utilização delas. Essa ideia da ciência é reforçada constantemente pela mídia

comunicação mediante telefone celular, a mobilidade em carros cada vez mais velozes e
requintados, ou a medicina sofisticada) são devidos à ciência e à tecnologia.
No entanto, pesquisas históricas e sociológicas, bem como críticas filosóficas, mostram uma
de ser
exaustivo nem indicar uma ordem hierárquica, algumas dificuldades com que tropeça a noção
tradicional da ciência.5
A suposta metodologia geral, que caracterizaria uma pesquisa como científica, garantindo
sua eficácia como modo de entender a realidade, tornou-se duvidosa. O método hipotéticodedutivo, que alguns filósofos alegavam estar presente em toda e qualquer pesquisa (quando
considerada em seu conjunto) não parece fácil de constatar. A atividade científica é tão
diversificada e segmentada que resulta crescentemente árduo detectar alguma estratégia
cognitiva onipresente. A prática científica (conforme estudos de caso históricos ou
sociológicos) revela uma pluralidade de abordagens, técnicas e etapas de investigação, não
raramente em conflito com outras. A estratégia vencedora tende a ser vista como a correta para
a adequada representação da realidade, mas isso pode ser um equívoco, por razões que
mencionarei mais adiante.

5

Peço licença por referir-me a noções que imagino bem conhecidas por alguns leitores: lembrar as mesmas é
necessário para entender as sugestões que farei na última parte deste trabalho. Quanto às fontes, algumas já
clássicas, das críticas que irei elencar, lembro obras como Brown, 1988/1990; Collins, 1985/1992; Feyerabend,
1975/1994, Hanson, 1958/1985; Prelli, 1989; Ravetz, 1971 e, obviamente, os escritos de Th. Kuhn.

20

A argumentação científica, imaginada como impecavelmente lógica e auxiliada pela
matemática, não parece ser de fato sempre assim. Como nas ciências empíricas ou factuais (isto

matemática) não é possível, a rigor, demonstrar um resultado, mas apenas consagrá-lo como
razoável (preferível a outros, não refutado ainda por nenhuma observação ou experimento etc.),
a análise filosófica, apoiada mais uma vez pela informação histórico-sociológica, acabou
descobrindo a importância de certa forma de retórica científica e da necessidade de os cientistas
é mais fiel à atividade científica, ela o é ao preço de se afastar da sua imagem tradicional, que
ficou desvalor

possível duvidar.
ogia, estão

(ou a explicação de fenômenos com base na mesma). Ao mesmo tempo, percebeu-se que os
dados não determinam qual teoria é a mais adequada para dar razão dos fatos de que eles nos
informam, de tal modo que, em princípio, diversas teorias poderiam explicar os mesmos fatos.
Embora os cientistas não necessariamente se enfrentem com uma pluralidade de opções
teóricas (nem sequer com duas rivais), havendo na prática boas razões circunstanciais para

também, certa fragilização da confiança na sua escolha, por mais que de momento pareça ótima.

-práticas dos cientistas do que entidades
meramente detectadas por eles. De maneira análoga, as leis revelaram-se como regularidades
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produzidas em situações controladas (experimentos), extrapoladas para o âmbito extraexperimental.
Outro baluarte da confiança nas ciências (sobretudo as naturais) é o uso do experimento. A
noção de experimento é entendida tradicionalmente como a realização de experiências
rigorosamente controladas, aliadas geralmente a alguma forma de cálculo ou medição, que
permitem comprovar ou refutar uma hipótese ou teoria, podendo assim ser replicada por
outros cientistas. Também com relação a essa noção as pesquisas de casos minaram a confiança
dos estudiosos. Viu-se que, por um lado, os experimentos nem sempre visam testar hipóteses
ou teorias, podendo ter caráter exploratório e resultados não necessariamente aceitos. No
entanto, mais importante foi constatar que não basta o conhecimento profissional, a perícia e a
disponibilidade de iguais recursos para que um segundo cientista replique o experimento que
outro alega ser prova (ou refutação) de determinadas ideias. Às vezes, cientistas competentes,
em todo sentido, não conseguem essa repetição necessária para aceitar as ideias em discussão.
E, contrariamente à crença popular, nunca é possível replicar o mesmo experimento, nem
sequer nas ciências com maior tradição experimental, porque, a rigor, nunca dois casos ou duas
situações são exatamente as mesmas. Com outras palavras, a base experimental da ciência
evidenciou-se como menos sólida do que se supunha.
Igualmente surpreendente, em contraste com a noção tradicional da ciência, foi a
constatação de que o cientista real nunca é, estritamente, um pensador sem preconceitos, e que,
em certa medida, não poderia sê-lo. Conforme a doutrina de Kuhn, longe de auscultarem o
mundo com uma mente pura de qualquer noção, os cientistas (naturais) trabalham

sabendo quais questões devem abordar, que tipo de respostas espera-se de sua indagação, de
que modo devem pesquisar (em matéria de procedimentos, teorias, instrumentos e valores a
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também, a lingua
Ele não é, portanto, um crítico ou inovador, mas um conservador. E é bom que assim seja, pois,
sem essa aquiescência básica aos compromissos do grupo, a ciência não produziria aquilo que,
para seus admiradores, é motivo de maior entusiasmo: um progresso incessante do
conhecimento, na forma de um acúmulo sobre o que já se sabia. Mas o cientista normal não é
um autômato, nem um sujeito cego às eventuais falhas do proceder que se considera correto.
Quando as anomalias se multiplicam, os cientistas (isto é, algum ou alguns deles) podem
começar a duvidar do paradigma e a buscar subsídios teóricos e metodológicos alternativos para
resolver os problemas ante os que a forma tradicional de pesquisar parece fracassar. Outras
vezes, cientistas ousados desafiam o paradigma (em particular, sua teoria) com propostas que
podem parecer inicialmente inadmissíveis. Ou seja: existe também a ciência crítica e criativa,
mas suas propostas nem sempre podem
evidências e provas argumentais. É aqui que entram recursos tais como a retórica e o juízo, já
mencionados, até que (embora não necessariamente) os pesquisadores decidam que faz sentido
o novo paradigma, até que surja uma nova mentalidade científica, até que os cientistas

com sua dificuldade para se impor, significaram uma perda da confiança na qual o
conhecimento científico resulte de uma atitude constantemente crítica das ideias vigentes, bem
como da crença em que ideias revolucionárias acabam se impondo em razão, exclusivamente,
do seu mérito empírico e lógico.6

6

Não pretendo desconhecer que todos os aspectos da doutrina de Kuhn, sobretudo tal como apresentada em Kuhn,
1962/1970, foram objeto de questionamentos. Mesmo admitindo-se isso, é inegável que Kuhn chamou a atenção
-se-

(Weber, 1979).
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pressuposições que o cientista inevitavelmente endossa, como condição da efetividade da sua
tarefa.7

-

funcionais. Mas a ciência efetiva, sob a lente da análise crítica, revelou-se também perpassada
por preconceitos que resultam ilegítimos à luz da própria ideia tradicional da ciência. Filósofas

termos de metodologia). Estereótipos que favorecem certa imagem do varão (entendido como
superior à mulher) teriam inficionado a pesquisa em campos como a biologia humana, a
antropologia e a psicologia, levando os pesquisadores (inclusive, as pesquisadoras!), por
exemplo, a optarem por uma entre duas hipóteses e fazendo uma leitura inconscientemente
enviesada dos dados (Longino, 1990). Nesse sentido, toda a ciência moderna ocidental trabalha
sobre a pressuposição de que o conhecimento por ela gerado é um instrumento de possível
o propósito é tão
somente aumentar o conhecimento disponível, sem aplicações imediatas ou previsíveis, a
maneira de pesquisar estaria condicionada pelo afã de controle antes mencionado. Isso se
evidenciaria na escolha de teorias que reduzem os fenômenos às suas condições materiais
subjacentes, privilegiando dados quantitativos e experimentais (Lacey, 2008). Ainda que, para
críticos dessa visão, essas teses possam ser problemáticas, não resta dúvida de que a ideia de
uma ciência sem preconceitos torna-se difícil de sustentar.
Outro aspecto da noção tradicional de ciência que se revelou discutível é a ideia de que a
ciência seja uma sorte de retrato privilegiado da realidade, no que tange aos seus componentes

7

realidade, sendo que eles resultaram do consenso dos pesquisadores que originou a disciplina. Ou seja, que eles
têm uma índole antes metodológica (sensu lato) do que ontológica.
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conhecido debate entre os filósofos em finais do século passado. O debate foi alimentado pela

.). Embora essas entidades tenham em seu favor o fato de que por
vezes acabam sendo percebidas mediante recursos tecnológicos (como já foi mencionado),
outros aspectos da pesquisa científica parecem militar contra. A reformulação de modelos
(como o do átomo), a substituição de teorias (como a do éter em física), que foram aceitas como
corretas em determinado momento, e o reconhecimento de que objetos detectados pela ciência
como a água quimicamente pura são criações científicas, suscitaram posições agnósticas acerca
das entidades teóricas em certos filósofos da ciência. A questão pode ser vista também da
perspectiva de que a noção tradicional da ciência implicava a crença em que as teorias eram
(aproximadamente, pelo menos) verdadeiras, ou então falsas (com base na noção da verdade
como adequação entre afirmações e objetos). A descrença nas entidades teóricas suscitou a
inclinação a ver nas teorias científicas antes ferramentas úteis (seja no avanço do conhecimento,
seja nas aplicações do mesmo) do que retratos da realidade. Temos aqui uma das raízes da
desconfiança com relação à alegação de ser o conhecimento científico superior a outras formas
de saber. É verdade que essa superioridade pode ser ainda defendida por quem aceita o caráter
instrumental das teorias (digamos, que a ciência é um modo mais eficaz de pensar e agir); no
entanto, o debate sobre as entidades teóricas deixou claro que a ciência descreve e explica a
realidade de certa maneira

ação

do mundo. Com outras palavras: conhecer objetivamente é uma forma de conhecimento,
diferente de outras.8
A atitude de isenção ou imparcialidade que, como vimos, integra a noção tradicional da
ciência deriva da crença em que a tarefa da ciência limita-se a descrever e explicar os fenômenos

8

lhe encarnar a visão masculina do mundo (Bordo, 1987).

-
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por ela abordados, sem que os cientistas possam permitir-se julgá-los do ponto de vista de seu
eventual valor. Os fenômenos que visa a entender não são, para a ciência, natural ou social,
belos ou feios, úteis ou inúteis, morais ou imorais, virtuosos ou pecaminosos etc. Isso porque o
âmbito da ciência é o mundo dos fatos, daquilo que é, não do que deve ser. O conhecimento
produzido é, por isso, neutro com relação a toda cosmovisão, não podendo, a rigor,
fundamentar normas (morais, estéticas, pedagógicas, jurídicas), nem sustentar objetivos
humanos. E a autonomia da ciência significa não apenas a rejeição de toda e qualquer influência
externa (política, religiosa, econômica), como a liberdade total dos cientistas quanto à pesquisa,
a começar pela escolha das questões a serem investigadas. Trata-se igualmente duvidosa. O
conhecimento é neutro com relação a valores se for considerado em si mesmo, porém, isso vale
para qualquer coisa, que é valiosa tão somente com relação a determinado propósito e conforme
determinados critérios. Na prática efetiva da ciência, o conhecimento é, segundo os casos, útil,
necessário, perigoso etc. E, ainda que o conhecimento não possa fundamentar juízos morais ou
políticos (do que é não pode deduzir-se o que deva ser), na sociedade atual, a ciência, tal como
é praticada, sanciona de fato posições ético-se respeitar a

negativos em outras, minando ou destruindo crenças e hábitos que são valiosos para outros
seres humanos. E, no que tange à tecnologia, sua aparente neutralidade (seu caráter de mero
instrumento) tem sido igualmente questionada. A história dos artefatos mostra que suas
caraterísticas resultam tanto de razões técnicas quanto de influências sociais (que implicam
valores), e que a tecnologia só pode ser adequadamente entendida pela combinação de razões
técnicas e razões políticas (Feenberg, 1999).

26

Como já mencionei, a confiabilidade do conhecimento científico parece confirmada
pelas suas aplicações tecnológicas. Resulta difícil de entender que um determinado aparelho ou
sistema funcione (amiúde com precisão e alcance admiráveis, ou possibilitando experiências
inéditas) se o conhecimento que o fundamenta não fosse verdadeiro. No entanto, essa
inferência não é tão segura quanto parece, pois às vezes algo é eficaz por razões diferentes
daquelas que lhe são atribuídas (como no caso de remédios que agem por sugestão, ou a
explicação da combustão pela teoria do flogisto, substituída pela identificação do oxigênio). Por
outro lado, a tecnologia não deriva direta ou imediatamente da ciência, pois implica um ato de
invenção, em que os conhecimentos científicos, quando são usados, precisam ser adaptados à
finalidade perseguida (Kroes, 1989). Mais ainda: inúmeros produtos tecnológicos foram obra
de não cientistas (técnicos, engenheiros, amadores). Last but not least, os artefatos e sistemas
tecnológicos resultam, como já foi mencionado, de complexos processos sociotécnicos, em que
diversos fatores intervêm, não apenas o saber científico (Mackenzie & Wajcman, 1985/1999).
Nossa confiança na ciência com base na tecnologia é, portanto, parcialmente ilusória.
Se as críticas anteriores têm a ver com os aspectos teórico-metodológicos da visão
tradicional da ciência, outras críticas se referem à atividade científica como realidade sócio-

como uma criação ocidental, originária da Grécia e reinstaurada a partir da Renascença, quando
a mentalidade europeia começou a questionar a visão medieval do mundo. Combinando a
observação sistemática com o experimento e o cálculo matemático, a ciência moderna foi aos
poucos desvendando os mistérios do universo na forma da astronomia, física, química, biologia
etc., tais como hoje as conhecemos. Nesse processo, entraram recursos teóricos e práticos

transformação dessas contribuições em uma compreensão segura do mundo foi obra do
Ocidente. A partir do seu início, a ciência se desenvolveu produzindo explicações cada vez mais
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-

posteriores, até se chegar à ciência

contemporânea. Também a tecnologia de base científica foi vista como obra ocidental, por mais
que aqui também recursos oriundos de fora (como a pólvora ou a imprensa) sejam
reconhecidos como importantes, e obras colossais (pirâmides, aquedutos, catedrais) tenham
sido produzidas pela humanidade em idades pré-tecnológicas. Em todo caso, os benefícios da
ciência e da tecnologia seriam, de acordo com a noção tradicional, um patrimônio do Ocidente,
transmitido ao resto do mundo. A ciência e a tecnologia teriam sido, por isso, os motores do
progresso humano.

atividade social
9

No primeiro sentido, historiadores e filósofos da ciência reivindicaram a

necessidade de compreender as etapas pretéritas da ciência com base em suas próprias
características, e não apenas da perspectiva da ciência contemporânea. Assim vistas, numerosas
ideias científicas do passado perderam o caráter de ser meramente falsas ou até absurdas,
entendendo-se mais realisticamente a função que tiveram na evolução do saber.10 Da
perspectiva social, admitiu-se que a ciência esteve sempre mais influenciada por fatores tais
como crenças e interesses extracientíficos, e jogos de poder, do que a visão tradicional podia

da ciência por outras culturas (por exemplo, a chinesa, pesquisada por J. Needham, 1954/1996).

9

Sem contar com que a distinção entre História interna e História externa da ciência se tornou duvidosa. O próprio
Kuhn, que sempre defendeu sua abordagem como sendo internalista, admitiu
na conhecida entrevista
autobiográfica de 1995
hn, 2000/2003, p. 348).
10
Mais radicalmente, alguns historiadores questionam a crença de que a ciência seja um empreendimento unitário,
da Grécia até os nossos dias. Cunningham e Williams (1993) veem essa ideia como invenção dos historiadores da
ciência da primeira parte do século XX, e defendem que a investigação da Natureza teve diferente sentido nas
autores, em inícios do século XIX, como resultado das mudanças produzidas pelas revoluções francesa e industrial.
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Essa História revisionista salienta também o lado escuro da ciência e da tecnologia, não apenas
no que se refere à sua permanente contribuição à guerra, como aos desequilíbrios ambientais,
à sujeição dos povos não ocidentais e à marginalização das mulheres (Harding, 1991/1996). Em
todo caso, ficou claro que o desenvolvimento científico-tecnológico implicou (como esperavam
a mentalidade iluminista e o credo positivista) um progresso moral e político constante da
humanidade.
A crítica social da ciência aponta também para o fato de que a visão tradicional está

cientistas competentes, frequentemente talentosos, dedicados à busca desinteressada do saber.
Mas a ciência efetiva inclui diversas práticas. Junto com a ciência acadêmica (ao menos
aproximadamente correspondente à imagem evocada), existe a ciência aplicada, especialmente
a industrial, a ciência rotineira (a produção de resultados triviais que têm por finalidade
alimentar curricula
pesquisa endereçada a finalidades geralmente repudiadas (como a destruição ou o engano). A
autonomia da ciência (no sentido de sua independência) é cada vez mais problemática, pois os
projetos precisam ser financiados (o que obriga a escolher determinados assuntos). Assim vista,
o de que os cientistas que a ela se
dedicam o façam sem considerar o uso dos resultados produz cada vez menos admiração e cada
vez mais a impressão de descaso e hipocrisia.
No que tange à ciência aplicada, merece destaque o que se vem denominando

militares, que vai reduzindo o volume relativo da ciência acadêmica e provocando uma
subversão dos motivos pelos que os Estados financiam as pesquisas (Echeverría, 2003). Em
todo caso, o exame da ciência em seus contextos sociais evidencia diversos compromissos: com
o propósito de controlar a Natureza, já mencionado; com classes sociais e nações dominantes;
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ões e a heterossexualidade; com a
expansão colonial e imperialista das potências e, inevitavelmente, com o sistema capitalista de
produção, de que constitui um motor relevante. Com maior ou menor perspicácia e
fundamento, o olhar crítico descobre todas ess

tida da expectativa tradicional de uma sociedade de
crescente segurança e bem-estar.

4. Crise de confiança na ciência

Em termos kuhnianos, a confiança na ciência, como paradigma cultural, está
do, o avanço da ciência e da
tecnologia produz uma enorme proliferação de incertezas, riscos e destruições. Mesmo dentro

de que a realidade é mais complexa, intervinculada, frágil e imprevisível do que se pensava:
parece haver mais coisas no céu e na terra das que supõe a ciência. Vacila a fé nos os valores até
então vigentes: não é fácil calcular nem planejar, menos ainda controlar eventos. Um recurso
eficiente não é necessariamente a melhor escolha para resolver nossos problemas. A saúde não
parece bem mantida ou restaurada por meios técnicos, e o bem-estar puramente material
revela-

ncial.

Para todos esses males, enfim, não parece haver perito competente.

insegurança e a perplexidade com relação ao que seja, verdadeiramente, a ciência. Questiona-
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se sua índole: talvez ela não passe de uma ideologia. Questionam-se seus procedimentos e seus
resultados. Na discussão sobre a cientificidade de tal ou qual prática (a psicanálise é apenas um
caso), resulta cada vez mais difícil identificar critérios seguros. A ciência não testável (como no
caso da teoria das supercordas) é ainda ciência, ou metafísica? A tecnociência é ainda ciência
ou algo diferente? A exploração de partículas subatômicas produzidas nos aceleradores é ainda
ciência, ou mais bem tecnologia?
Haverá de resolver-se essa crise de confiança pela substituição do paradigma cultural
presente? Caso isso vier a acontecer, e de acordo com a doutrina de Kuhn, o novo paradigma
centrais e intervinculados, poderão mudar de significado. Um novo paradigma pode exigir uma
1962/1970, pp.
136-146). Por outro lado, uma substituição de paradigmas não implica que a ciência seja
recriada desde os alicerces. Muitas das aquisições devidas ao paradigma anterior continuam
válidas dentro do novo esquema conceitual. Creio que isso é também válido para a substituição
de um paradigma cultural.

5. Na direção de um novo paradigma

11

A noção tradicional da ciência implicava um ideal: o de guiar a vida pelo conhecimento
científico, e não por outros saberes, menos confiáveis ou ilusórios. Trata-se, como foi lembrado,
do ideal forjado pelo Iluminismo e reforçado pelo Positivismo. Descobrir ou reconhecer os pés
de barro desse ideal (isto é, a diferença entre a noção tradicional da ciência e a prática efetiva da

11

Da plataforma do movimento Scientists for Global Responsibility (UK) (www.sgr.org.uk).
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ciência) é, para muitos intelectuais, razão suficiente para abandonar esse ideal e reduzir a visão
-moderna,
denunciando sua pretensa superioridade como uma ideologia. Acredito, contudo, que essa não
seja a única atitude que resta diante da crise desse ideal, e sequer a melhor.
Não é possível, nem seria honesto, ignorar as críticas antes citadas, que revelam a
distância e os equívocos entre a noção (e o ideal) tradicional da ciência e a realidade. Que um
ideal não coincida com a realidade não deveria espantar-nos: por definição, um ideal não faz
isso, pois constitui uma ideia orientadora, heurística em alguns casos, justificativa de uma
determinada direção da vida humana, individual ou comunitária.12 Assim vista, toda e qualquer
noção da ciência há de permanecer diversa de sua efetivação, mas esta última deverá tender a
aproximar-se do ideal, e não se desviar do mesmo, para ser legítima. Sugiro que a visão
tradicional da ciência afastou-se de certo núcleo de convicções que lhe conferem significado e
valor, sendo, no entanto, possível reformular esse ideal de modo a ser justificado e viável.
Do ponto de vista filosófico, a noção tradicional da ciência ocidental corresponde à
necessidade humana de saber como as coisas são em si mesmas, e não como desejaríamos que
fossem, vendo nesse saber a condição de uma vida melhor. Não outro era o sentido da busca da

epistême, diferente da doxa pelos filósofos gregos. Um saber seguro sobre a índole da realidade
que fundamentasse a existência humana. Um saber racional, porque baseado no exercício do
pensamento próprio, no raciocínio rigoroso e na observação pessoal. Um saber crítico, porque
sua busca implicava considerar errado, enganoso ou insuficiente o saber tradicional. A epistême
visava, não apenas a compreensão do mundo, mas também ao estabelecimento de normas
morais, políticas e estéticas, como se percebe na ampla obra de Aristóteles.13 A ciência moderna
resgatou parte dessa herança intelectual: aquela referente a entender as características efetivas
12

Pense-se na liberdade ou na democracia como ideais.
O especialista em Aristóteles há de desculpar-me, espero, por não levar em consideração as nuanças dos tipos de
saber diferenciados pelo Estagirita. Creio que essa diferenciação não afeta meu argumento.
13
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do mundo (natural e social), excluindo a pretensão de pronunciar-se sobre questões
normativas.
Todavia, antes de continuarmos, é necessário reparar que, embora a ciência
matemático-experimental, que serve de base à tecnologia, represente para muitos a ciência em
geral, não precisamos aceitar essa redução. Adotamos a atitude científica toda vez que
decidimos que nossa posição com relação a um assunto dependerá do resultado de uma
investigação. Nela, submeteremos à prova, sistematicamente, nossas crenças mediante o
recurso a evidências empíricas (dados naturais, sociais ou históricos), em vez de contentar-nos
r vulgar, nossa ideologia ou, ainda, pela ciência oficial). Nesse
sentido, são legitimamente ciências tanto a física quanto a antropologia, e tanto a astronomia
quanto a psicologia, e tanto as pesquisas disciplinares quanto as interdisciplinares. Essa
ampliação da noção de ciência inclui uma diversificação dos seus propósitos. Não é óbvio que
a ciência deva ter como finalidade explicar fenômenos: também pode ser seu propósito
compreender (ações, obras, épocas) e julgar (situações, sistemas sociais), como as ciências
humanas têm reivindicado desde seus primórdios.14 E a ciência não precisa estar ordenada à
produção de tecnologia, podendo ter outras aplicações (como a educação ou a transformação
social).
A ciência assim entendida emana de uma capacidade humana básica: a de entender o
mundo de maneira a transcender a ignorância, o engano, a ilusão, e poder agir eficazmente com
relação ao mundo assim entendido. Individual em sua origem antropológica, a ciência é,
todavia, um empreendimento comunitário, pois a imensa maioria das questões sobre a
realidade exige colaboração e continuidade dos esforços, bem como apoio da sociedade (a
começar pela institucionalização da pesquisa). Essa ciência não responde a questões de outra

14

Esse juízo não tem conotações morais. Trata-se da percepção da falta de consciência dos agentes sociais sobre as
incoerências de sua cultura e os mecanismos de produção da sociedade (Fay & Moon, 1977).
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índole: morais, políticas, estéticas, metaf
Mas isso não significa que o conhecimento científico seja alheio a estas últimas. Afinal, tudo
quanto fazemos ou devemos fazer ocorre com base no que (realmente) é. O que efetivamente
existe possibilita (ou impede) o que tencionamos fazer e a maneira como vivemos.
Os problemas (teóricos e práticos) que põem em questão a noção tradicional da ciência
exige que repensemos seu perfil. Proponho a seguir alguns critérios para que a atividade de uma
comunidade de pesquisa seja considerada científica. Talvez o conjunto desses critérios possa
ser considerado como o (novo) paradigma da ciência, em geral. Antes de formular a minha
proposta, contudo, convém nos perguntar sobre o direito e

sobretudo

a capacidade de o

fazermos a partir da filosofia, ou em seu nome. A filosofia, acredito, não pode legislar (e se
pudesse fazê-lo, quem haveria de executar seus ditames?). Tampouco lhe é prudente vaticinar
o futuro (sabidamente, o mais difícil de prever, conforme o conhecido gracejo). Cabe a ela,
proponho, sugerir o que parece razoável, tanto em sentido epistemológico quanto ético e
político, com base nos problemas detectados e nas eventuais tendências nos assuntos humanos.
É esse o caráter do que tenho a dizer na sequência.
É difícil imaginar uma atividade como sendo científica, a menos que se proponha obter
um conhecimento público, ou seja, válido para todos os que tenham a devida formação
profissional. Por tal razão, poderá conservar seu caráter de saber objetivo, despojado, porém,
das pretensões epistemológicas, axiológicas e ontológicas tradicionais que se mostraram
exageradas ou ilusórias.15
m saber preferível, em determinados
casos, acerca de entidades e processos que não são fictícios nem apenas correspondentes às
nossas expectativas e desejos. Tal conhecimento deve resultar de procedimentos (linguagem,
15

Repare-se que a ciência não é a única produtora de saber objetivo: uma receita de cozinha, uma partitura musical,
o código de trânsito representam saberes objetivos. A objetividade da ciência é uma modalidade específica da
objetividade, tanto por relação ao seu propósito como aos meios empregados.

34

técnicas, eventuais instrumentos) que permitam controlar intersubjetivamente as afirmações
dos pesquisadores. Esse conhecimento deve assumir-se como falível, e ser formulado de modo
a que possam ser detectados possíveis erros (K. Popper).16 Em particular, a teoria que o
fundamente não há de ser vista nunca como uma verdade imutável. A rigor, e levando-se em
consideração os questionamentos acima mencionados ao realismo epistemológico, seria

as palavras de J. Ziman), e não como a verdade acerca do seu objeto. Os dados a que a pesquisa
se reporta deveriam ser reconhecidos como interpretados e eventualmente reinterpretados,
também
os fatos que a pesquisa constata, explica, compreende ou julga não deveriam ser concebidos
como entidades prontas ante o olhar científico, mas como o resultado da maneira como são
abordados na pesquisa (principalmente, nas situações experimentais).
das ciências humanas (como a conduta de determinados indivíduos, a dinâmica de certos
grupos ou as características de uma situação social), há de se levar em consideração também a
maneira como os mesmos foram sendo produzidos sociocu

-

-se que os problemas abordados ou gerados pela ciência são cada vez mais

ência disciplinar.17 Apesar de não haver razões para
que as disciplinas tradicionais desapareçam, percebe-se que suas fronteiras tornam-se já difusas;
é de se imaginar que as atuais disciplinas poderão transformar-se, e outras novas poderão surgir.
Além do mais, os cientistas deverão habituar-se a trabalhar em conjunto com outros
pesquisadores, outros profissionais e até com leigos, como já vem acontecendo (Gibbons et. al.,
16

Que uma teoria, como a das supercordas, não seja refutável (testável), fará com que, consoante o critério
popperiano (Popper, 1959/1968), ela esteja fora da ciência como aqui proposta, o que não significa declará-la ipso
facto falsa ou negar que possa ser relevante para os seres humanos em algum sentido.
17
O autor dá como exemplos pesquisas de riscos ambientais, de política social e de busca de alternativas de
desenvolvimento (Beck, 2010, p. 271).
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, os
cientistas serão forçados, sem abdicar do senso crítico, a reconhecer sua eventual pertinência
para resolver questões (e até para compreendê-las).
O conhecimento científico há de ser, obviamente crítico, porém, em maior medida que
o que reconhecia a visão tradicional. Ele deve ser lúcido quando às suas próprias (e inevitáveis)
pressuposições teóricas e metodológicas, bem como às consequências da sua aplicação (às vezes,
de sua mera existência), particularmente aos riscos gerados por ela (magistralmente
denunciados por U. Beck, 2010; cf. também Shrader-Freschette, 1991). Deve incluir igualmente
certa vigilância relativa a preconceitos de classe social, gênero, raça e cultura, a que os cientistas
não são absolutamente imunes. Em especial, os pesquisadores devem renunciar à crença de que
o uso de determinados recursos (metodologia, espécie de dados, tecnologia) ou a adoção de
uma atitude (a própria disposição a serem críticos) os resguarde com relação a vieses na
produção de conhecimentos. Eles devem reconhecer também os valores que cultuam ao
desempenhar sua tarefa e a circunstância de que pertencem a uma sociedade que privilegia o
saber científico.18 Deve abandonar-se, certamente, a crença de que a pesquisa seja neutra,
reconhecendo lealmente os valores sociais a que os projetos obedecem (e que poderão
eventualmente fazer com que os cientistas, por razões de consciência, se recusem a empreendêlos ou colaborar com eles). A ciência real está, de fato, comprometida com diversos interesses,
principalmente os que correspondem aos grupos hegemônicos. Isso faz com que até a ciência
básica não possa ser separada deles, pois precisa ser financiada, ensinada, divulgada e protegida.
Tudo isso ajudaria a aguçar o seu olhar crítico, pois só podemos exercer bem uma
capacidade quando somos conscientes das suas limitações e condicionamentos. Esse
reconhecimento seria particularmente salutar para os cientistas inovadores (em particular, os
que se associam para pesquisas interdisciplinares). A percepção de que a ciência progride, em

18
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momentos revolucionários, mediante processos complexos que exigem mudanças de
mentalidade, sustentaria o esforço dos inovadores, amiúde incompreendidos por outros
cientistas apesar de argumentos e evidências em favor da nova forma de investigação. Por outro
lado, a ciência é reivindicada pelos grupos ou setores sociais que questionam o status quo e

palavras: a ciência é contratada ou solicitada a intervir socialmente e espera-se dela um saber
útil. Essa utilidade se reduz amiúde à eficácia de sua aplicação, mas, em outros casos, vê-se na
ciência uma instância capaz de oferecer um entendimento confiável do objeto que interessa
socialmente.19 É nisso que consiste o
2000/2002) da ciência.
Nesse contexto, a autonomia da ciência deve ser entendida não como uma (impossível)
independência com relação ao meio social (em particular, às instituições: Estado, mercado,
religião, educação, direito etc.), mas como irrelevância dos valores não cognitivos para a
validade do saber científico. Ou seja: não se trata apenas de que valores morais, religiosos,
políticos ou econômicos não devam interferir na pesquisa, mas que esses valores não têm
qualquer função cognitiva. Em ciência, por mais que os cientistas estejam impulsionados por
valores extracognitivos (como o lucro, o prestígio, o poder ou o serviço de uma causa), os únicos
argumentos lícitos para que a comunidade científica consagre um conhecimento são os que
dizem respeito a critérios tais como o rigor da argumentação e do cálculo, a solidez das
evidências, a fecundidade teórica, o poder explicativo etc. Por isso, espera-se de um cientista ou
comunidade científica que não anteponha suas convicções ao resultado das suas pesquisas, que
não permita que suas crenças e valores predeterminem o que há de ser entendido como
conhecimento confiável. Só assim poderá a ciência, em especial, ser um adequado árbitro das

19

Por exemplo, a informação relativa à segurança do emprego de um medicamento, à maneira de enfrentar
problemas ecológicos ou a um embasamento para defender posições culturais.

37

disputas em que se vê solicitada a mediar (Pielke, 2007/2010). No entanto, nem por isso a
ciência há de se considerar alheia a considerações éticas e políticas.20
Isso não quer dizer que a ciência acadêmica não possa ter seus próprios objetivos sociais.
O ensino tradicional apres
caracterização é enganosa, por diversos motivos. A começar, porque esconde que um interesse
não está excluído (o de ampliar o conhecimento). Além do mais, porque se baseia na vaga noção
de ser o homem um animal naturalmente curioso (como se outros animais não o fossem
também). É possível que o seja (ainda que tenhamos aprendido a desconfiar do que se apresenta
ia da
ciência básica. Tampouco parece suficiente alegar que o saber é um bem (sendo seu aumento
obviamente conveniente). Basta lembrar que muitas vezes seria melhor (em algum sentido) que
não soubéssemos algo, por exemplo, para nos poupar sofrimentos e fracassos. Resta apenas o

Embora sua interpretação mais frequente seja a de apontar para o controle da Natureza (e da
iado. Conhecendo, podemos viver melhor.
Conhecendo, podemos superar preconceitos. Conhecendo, podemos nos relacionar melhor
com nossos semelhantes e com o meio ambiente. Conhecendo, podemos questionar estruturas
sociais e padrões culturais prejudiciais. Etc.21 Em particular, conhecer pode tornar-nos mais
cautos e responsáveis: refiroproliferação temerária da ciência e da tecnologia. Nessa atitude (mais do que no pensamento
lógico-matemático) residiria a racionalidade da ciência.

20

Certamente, é difícil se pronunciar sobre o tipo de ética a ser adotada, em vista de que a atual crise de valores,
notoriamente, a inclui. Acredito, no entanto, que a sensibilidade ético-política de nossos dias passa pela defesa dos
direitos humanos (quem sabe futuramente, dos animais) e a consciência da nossa responsabilidade para com as
gerações vindouras (Jonas, 1995).
21
Por contraste, uma ciência literalmente desinteressada pode ser, a rigor, despreocupada ou irresponsável (cf.
Ulbrich, 1979 e Agazzi, 1992/1996).
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O conhecimento científico assim reconhecido seria sem dúvida útil. Ele serviria para
embasar ações que recaem sobre fatos: ações técnicas. Mas não poderia tomar o lugar de outros
saberes pelos quais os seres humanos orientam suas vidas. A ciência não pode substituir
convicções morais, religiosas, políticas, filosóficas. Nem sequer pode substituir sempre o saber

é toda a verdade, sendo a rigor (literalmente) incomensurável com
as pretensões de verdade das cosmovisões (que incluem certezas inacessíveis à ciência,
pronunciamentos morais e expectativas metafísicas).22 Ela pode, conforme os casos, auxiliar na
tomada de decisões morais ou políticas (ao fornecer informação sobre os fatos em jogo), fazer
com que as pessoas percam confiança em doutrinas ou tradições, ou que abracem novas formas
de existência (como ao cobrar consciência dos problemas ecológicos ou ao reconhecer o
etnocentrismo e o especismo, isto é, o privilegiamento da espécie humana sobre as demais
espécies vivas).

desumano, sobre o que for que indaga, tampouco se
focaliza, nem pretender ser o único acesso cognitivo à realidade. Está claro hoje que o
conhecimento surge em uma interação do pesquisador com seu objeto, assim como com seus
pares, tanto nas ciências humanas quanto na
público, como já mencionei, isto é, acessível a todo aquele com a devida formação, e não porque

saberes (o vulgar, o filosófico, o religioso, o artístico, para quem o admite) correspondam menos
a ela, ou sejam ilusórios. Com outras palavras: a ciência pode e deve contribuir para nossa vida
junto com outros saberes, e, como tal, deve ser transmitida, utilizada, defendida.
22

Isto é, não é possível, em meu entender, confrontar a teoria darwiniana e a doutrina da criação como se fossem
reivindica
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O pressuposto anterior implica reconhecer que nem todos os problemas humanos
podem ter uma solução científico-tecnológica, e que os especialistas e peritos de visão acanhada
deverão ser evitados em vez de depositar neles nossa confiança. A vida humana contém

social. Em todo caso, deveremos aprender a exercitar a racionalidade entendida como
capacidade de juízo adequado, em lugar de entendê-la como hábito do pensamento lógico,
matemático e planificador.23 Haveremos de modificar nossas noções de saúde, bem-estar e
progresso, e reduzir a obsessão, socialmente fomentada, pela eficiência, a velocidade e o
controle. Como estratégia de pesquisa, a ciência aqui esboçada responderia, portanto, a novos
valores (como o do pluralismo cultural, da responsabilidade social ou de uma vida sustentável).
ou focos de indagação (como as questões relativas ao gênero,
ao meio ambiente, aos cyborgs
nova ontologia em que terão um lugar de destaque, suspeito, as noções de complexidade,
intervinculação e imprevisibilidade dos eventos. Como ingrediente da cultura, há de ser uma
ciência ensinada com consciência de suas limitações, e não apenas de suas potencialidades, dos
seus riscos, assim como dos seus benefícios. Um tipo de ciência que o leigo possa sentir mais

vez mais evidente que as questões relativas à ciência e as relativas à democracia estão
intervinculadas.
Sugiro que devamos ter, no advento dessa nova ciência, aquela fé que Kuhn aponta nos
revolucionários da ciência tradicional: uma fé (ainda) sem provas, porém não irracional, porque

23

A capacidade de julgar e decidir corretamente, com base em elementos quase sempre insuficientes para garantir
uma conclusão (den
phronesis pelos filósofos clássicos), parece definir melhor a
racionalidade humana do que a capacidade de seguir regras (cf. Brown, 1988/1990).
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baseada em indícios. Os nossos indícios são as nossas necessidades e as críticas, e sugestões de
diversos pensadores (como Longino, 2002; Kitcher, 2003; Lacey, 2008 e 2010).

6. Sobre a viabilidade desta proposta

(J. Ziman)

Quem acompanhou as anteriores reflexões poderá perguntar-se se acredito que a ciência
esteja se transformando na direção defendida. Admito que a ciência aqui esboçada é difícil (e
não apenas por razões teóricas).24 Mas essa dificuldade não é suficiente para que abdiquemos

problemas que ocasiona), quer reduzindo a ciência, como já foi mencionado, a um discurso
entre outros ou uma ideologia, ainda que sutil. Como estas últimas acepções conotam
relativismo e racionalização de interesses, gostaria de reiterar a importância de distinguir entre
um saber objetivo confiável (por mais difícil e aberto à revisão que possa ser) e uma opinião que
é para nós (porém não para outros) verdadeira, conveniente ou útil, que não desejamos expor
a crítica (ou pior ainda, que não precisa dela). Se se quiser continuar a falar da ciência como um
25

É a ciência uma ideologia? Acredito que a ciência aqui postulada não o seria, embora a
ciência atual (seus resultados, seu prestígio) funcione certamente amiúde como uma ideologia.
Em todo caso, mais do que defender a ciência desses qualificativos, minha proposta é outra, a
24

Como no caso das revoluções científicas tal como descritas por Kuhn (1962/1970, cap. IX), a mudança de
paradigma cultural aqui sugerida poderia precisar vencer a resistência da ciência tradicional e apelar para recursos
extracientíficos (penso na pressão de movimentos sociais, por exemplo).
25
É importante reiterar que boa parte do que foi sendo desvendado sobre a ciência efetiva resultou de pesquisas
científicas (sociologia e história da ciência, estudos sociais da ciência etc.). Desqualificar a ciência contribui para
agravar os problemas que a ciência provoca. De resto, a ciência não é apen
previamente, uma atividade específica, com uma forma igualmente específica de pensar.
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descrito e que, se pudermos praticar tal ciência, a utilizemos para criticar as atividades de
pesquisa que se justificam mediante o ideal tradicional, mascarando sua diferença com relação
ao mesmo.26
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Capítulo 2
Entre razões epistêmicas e fatores sociais: a inacabada reconstrução
metacientífica de Kuhn
Alberto Oliva

A alguns causou estranheza o fato de The Structure of Scientific Revolutions, com toda
sua ênfase na natureza social da atividade científica, ter sido veiculado na International

Encyclopedia of Unified Science, uma espécie de órgão acadêmico oficial do positivismo lógico.
Chegou-se inclusive a insinuar que o livro de Kuhn foi uma espécie de Cavalo de Tróia
introduzido no reino editorial do positivismo lógico. Importantes teses de Kuhn estão em
manifesta dissonância cognitiva com o cerne das argumentações formadoras da received view,
tal qual a caracteriza Suppe (1977, pp. 6-230). Há, no entanto, pontos importantes de
convergência entre Kuhn e alguns positivistas lógicos co
da chamada filosofia pós-positivista da ciência são extensões de ideias encontradas nos escritos

É controversa a tese de que Kuhn marca uma ruptura com o empirismo/positivismo
lógico por atribuir caráter eminentemente social à atividade científica. É claro que Kuhn
dissente dos positivistas lógicos que perfilham uma concepção epistemologista à maneira de
Schlick:

o cientista encara o conhecer como um puro jogo do espírito e a perseguição da verdade
científica como um fim em si mesmo na medida em que [o pesquisador] se deleita em medir
forças com os enigmas que a realidade lhe propõe independentemente dos benefícios que disso
possam advir. (Schlick, 1979, p. 116)
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Por maior que seja o destaque que dão à dimensão lógico-epistêmica, Carnap,

que a ciência é uma entidade social e, ao considerarem-na fundamental, assim a estudar.
É inegável que o positivismo lógico (vienense) e o empirismo lógico (berlinense)
ficaram com a imagem bastante associada a uma concepção a-histórica e a-social de ciência.
Isso em boa parte se deveu à defesa que fizeram de uma rígida separação entre Contexto da
Descoberta (CD) e Contexto da Justificação (CJ). No entanto, é questionável que a crença de
que razões epistêmicas são separáveis de fatores sociais leve necessariamente a uma visão ahistórica e a-social do processo de produção do conhecimento científico. A tese da
inseparabilidade entre CD e CJ está vinculada à suposição de que fatores condicionam ou
determinam a atuação das razões, ou à de que o componente racional e o social estão sempre,
como apregoa Kuhn, em inextricável associação.
Sabemos que, no uso da linguagem, as três dimensões da semiótica
semântica e a pragmática

a sintaxe, a

atuam conjuntamente sem que isso impeça a realização de estudos

especializados e separados. O desafio tem sido integrá-los em uma teoria da linguagem. Mutatis

mutandis, algo análogo pode ser dito do CD
psicológicos, econômicos

objeto de estudos históricos, sociológicos,

e do CJ passível de ser reconstruído epistemologicamente. A

separação entre CD e CJ pode inclusive ser defendida como um imperativo da divisão social do
trabalho, que permite reconstruir ou explicar a ciência nas suas diversas facetas pelas diferentes
especialidades. Por essa razão, é discutível que a distinção entre CD e CJ se atrela
obrigatoriamente a uma visão a-social e a-histórica da ciência como tanto se proclama. O que
a separação pressupõe é que (boas) razões podem ter sua atuação identificada e pesada de forma
independente por não serem, enquanto provedoras de justificação epistêmica, impactadas pela
incidência de fatores sociais. Assim, pensar não equivale a abraçar o epistemologismo que reduz
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a ciência a uma atividade puramente cognitiva. A despeito de ter ficado com o nome associado
ao fechamento das fronteiras entre CD e CJ, Reichenbach defende a visão aparentemente
oda teoria do conhecimento deve partir do conhecimento como um fato
(1976, p. 1):

O sistema de conhecimento, tal qual tem sido construído por gerações de
pensadores, os métodos de aquisição de conhecimento antes ou atualmente
usados, os objetivos do conhecimento conforme expressos pelos
procedimentos da investigação científica, a linguagem em que o
conhecimento é expresso

todos nos são dados da mesma maneira que

qualquer outro fato sociológico como os costumes sociais, os hábitos
religiosos ou as instituições políticas. A base disponível ao filósofo não difere
da do sociólogo ou psicólogo; isso decorre do fato de que se o conhecimento
não fosse incorporado em livros, falas e ações humanas, nunca teríamos
conhecimento sobre ele. (1976, p. 1)

conhecimento,
portanto, é uma coisa muito concreta; e o exame de suas propriedades equivale a estudar as
características de

, p. 1) aparecesse em um texto de um dos

corifeus do Programa Forte. A argumentação reichenbachiana deixa claro que a reconstrução

integral da atividade científica não pode deixar de dispensar atenção especial à dimensão social.
Isso não quer dizer que a forma reichenbachiana e a kuhniana de entenderem o que na ciência
é social sejam convergentes. São, ademais, gritantes as divergências relativas a como encaram o
tipo de papel que as ciências sociais podem cumprir na reconstrução da atividade científica e a
como podem ou devem ser metodologicamente praticadas. Dissentem também no diagnóstico
sobre as causas da endêmica polêmica substantiva e metodológica na qual as ciências sociais
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têm estado mergulhadas e sobre as possíveis maneiras de superar os impasses explicativos em
que estão enredadas. Kuhn não defende que as ciências sociais adotem a física como modelo e,
em particular, que suas teorias sejam construídas em consonância com a sintaxe da linguagem
da física como propuseram Carnap e Neurath. Distante dos positivistas e empiristas lógicos,
Kuhn atribui importância capital às ciências sociais, e à sociologia da ciência em particular, para
o entendimento do que são e fazem as ciências maduras.
Outras diferenças poderiam ser ressaltadas, uma vez que não se pode esperar de um
empirista lógico que tire a autonomia da justificação epistêmica em prol de uma explicação ao
menos parcialmente sociológica das tomadas de decisão em ciência. E muito menos que reduza
as regras do método a convenções sociais. Na divisão social do trabalho dedicado à reconstrução
da ciência, Reichenbach acredita

apresentada como te
que a racionalidade epistêmica se vincula a funcionalidades sociais não impede, em princípio,
que a ciência seja objeto de reconstrução epistemológica separável do estudo sociológico.
Conferir destaque à investigação da dimensão comunitário-institucional das práticas de
pesquisa não implica colocar em segundo plano o caráter epistemológico da atividade científica.
Por entenderem que variáveis contextuais não determinam a natureza de rituais como o de
confirmar ou refutar uma hipótese/teoria, os positivistas e empiristas lógicos concedem
autonomia ao estudo filosófico da ciência. Nesse quesito, Kuhn rompe com a received view. A
recusa em distinguir CD e CJ se escora no pressuposto de que razões são condicionadas ou

determinadas por fatores. Kuhn dá indicações de que acredita em condicionamento, mas não
em determinação da cognição pelo social; a despeito de algumas afirmações ambíguas, Kuhn
descrê que a ciência caminhe a reboque da sociedade.
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Mesmo os defensores de uma rígida separação entre CD e CJ reconhecem que o estudo

completo da ciência envolve a participação das ciências dedicadas a investigar os fatores do
contexto da descoberta. Kuhn rejeita a separação entre CD e CJ não tanto por propugnar a
dependência das razões aos fatores, mas principalmente por defender a subsistência de uma
inextricável associação entre eles. Sendo esse o caso, é improfícuo estudá-los em separado. Os
favoráveis a uma nítida distinção entre CD e CJ abraçam uma ontologia diádica com base na
qual se justifica postular a existência de dois mundos irredutíveis um ao outro: o de fatores e o
de razões. Já os sociologistas avançam teses que levam à conclusão monista de que apenas
fatores são decisivos em virtude de neles se encontrar não só a chave de compreensão da gênese
como também dos conteúdos das teorias científicas. A velha separação entre ars inveniendi e

ars probandi não é aceita nem mesmo como imperativo da divisão social do trabalho intelectual
quando se adota a suposição de que fatores são determinantes em última instância das tomadas

de decisão em ciência. Acreditamos que a distinção entre CD e CJ não merece ser vista como
mero subproduto de uma visão idealizada que desconsidera a natureza essencialmente social
dos mecanismos funcionais que definem o modo de produção do conhecimento científico.
Para os positivistas e os empiristas lógicos, a atividade de reconstrução epistêmica da
ciência levada a cabo pela filosofia e a de explicação causal perseguida pela sociologia da ciência
não enfrentam tensões fronteiriças. Isso porque a explicação dos componentes comunitários e
institucionais da atividade científica não alcança o conteúdo das teorias científicas, os modos
com que são justificados. Mesmo sendo uma atividade social, a ciência construiria teorias cuja

justificação epistêmica seria autônoma, cujo endosso ou rechaço prescindiria de explicação
sociológica. Fruto de compulsão epistêmica, de natureza lógica ou empírica, a aceitação ou
rejeição de teorias não seria impactada por fatos e fatores de natureza psicossocial. Inexistindo
dependência das razões aos fatores, a filosofia da ciência pode se dedicar a suas questões sem
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precisar atentar para os resultados obtidos pela sociologia da ciência. Hempel, dileto amigo de
Kuhn, defende a autonomia da reconstrução racional por acreditar que

o que determina a validez de uma hipótese não é o modo pelo qual se chegou a ela (pode
inclusive ter sido sugerida por um sonho ou uma alucinação), mas o modo como enfrenta testes,
isto é, dados observacionais relevantes. (Hempel, 1965, p. 6)

Mesmo quando reconhece que a ciência tem natureza social, o positivista/empirista
lógico pressupõe um hard core epistêmico blindado.
As teses de Kuhn geraram, em muitos, a impressão de que eram as primeiras a
efetivamente minar a visão autárquica de racionalidade em virtude de parecerem contar com
significativo respaldo da evidência histórica. Insistimos ser controverso apresentar o
positivismo lógico como defensor de uma concepção a-social de ciência para destacar que,
mesmo na fase de sua trajetória intelectual em que esposa o sintaxismo
, Carnap aponta a existência de
um tipo abrangente de estudo da ciência ao qual chama de teoria da ciência. Tal campo de
investigação
que inclui, além da lógica da ciência, investigações empíricas sobre a atividade científica, tais
como pesquisas
Somos de opinião que Kuhn se propõe a elaborar uma teoria da ciência, com a
amplitude da sugerida por Carnap, e não uma lógica ou filosofia da ciência. A diferença
fundamental é que, na teoria da ciência pensada por Kuhn, os diferentes estudos sobre a
atividade científica

históricos, sociológicos e psicológicos

precisam se integrar em um

mesmo campo de investigação metacientífica. O fato de a criação de uma teoria da ciência
demandar a associação de várias disciplinas leva Kuhn a encarar o próprio trabalho de um
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generalizações são sobre a sociologia ou psicologia social dos cientistas sem que, pelo menos,

umas poucas de minhas conclusões pertençam ao que tradicionalmente tem sido caracterizado
teoria da
ciência em substituição à velha filosofia da ciência representa uma empreitada multidisciplinar
com a ambição d

Philosophy of Science, no Bedford College, em 1965:

Como sabemos de que trata a ciência? [...] Há essencialmente duas maneiras
academicamente respeitáveis de responder à pergunta. Uma é sociológica: a
comunidade científica pode ser tratada como qualquer outra comunidade e
submetida à análise sociológica. Noteainda não o foi. A outra consiste em apregoar que a maior parte da atividade
científica pode
sabemos se esse é ou não o caso. (Williams, 1976, p. 49)

O desafio de integrar abordagens que adotam pressuposições absolutas de difícil
compatibilização leva Toulmin a apontar as dificuldades enfrentadas por uma teoria da ciência
que procure abrigar tanto

a filosofia da ciência, envolvida com a questão relativa às considerações que devem

apropriadamente determinar a seleção entre novas variantes, quanto a Psicologia e a Sociologia
da Ciência que se mostram preocupadas com considerações referentes ao que de facto decide o
assunto. (Toulmin, 1976, p. 46)
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A grande importância que Kuhn confere à história da ciência e o caráter sociológico que
atribui ao tipo de estudo que faz sobre a ciência exigem que se avalie se sua teoria da ciência
possui comprovada capacidade de, reconstrutivamente, integrar os vários componentes
constitutivos da atividade científica de pesquisa.
Apresentada como tendo natureza sociológica, a primeira conferência impactante de
Kuhn

-, proferida no Symposium on the

History of Science ocorrido na Universidade de Oxford (1961), antecipa teses capitais de The

Structure of Scientific Revolutions (1962). O texto resultante da conferência de Kuhn foi
inserido na seção devotada a Problems in the Sociology of Science do livro Scientific Change,
organizado por A. C. Crombie (1963). Os escritos posteriores de Kuhn dificultam o
enquadramento de suas teses fundamentais nas diferentes disciplinas dedicadas a estudar a
ciência. O fato de ter natureza multidisciplinar o tipo de reconstrução que faz da ciência e de,
ao mesmo tempo, Kuhn dar destaque ao componente social dificultam a tarefa de avaliar sua
metaciência. Por considerar divorciada da ciência real a tentativa de separar a atuação de razões
e fatores, Kuhn abraça a ingente tarefa de buscar entender a simbiose entre eles.
Defendemos a tese de que o projeto de Kuhn ficou inacabado porque a postulada
interconexão entre razões e fatores não ficou comprovada. A teoria da imbricação entre razões
e fatores acaba desembocando na conclusão da dependência das primeiras aos segundos em
virtude de fatores poderem ter poder de determinação causal sobre as razões, e as razões só
possuírem efetividade se desfrutarem de autonomia, ao menos relativa. Em uma teoria

unificada da ciência que não deve ser confundida com a teoria da ciência unificada defendida
pelo positivismo lógico , os estudos realizados pela filosofia, história, sociologia e psicologia
da ciência não podem ocorrer em separado para, em segundo momento, serem integrados.
Mesmo porque não são investigações com diferentes objetos, mas análises dos vários
componentes supostamente em inextricável associação. Tendo a atividade de reconstrução
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metacientífica natureza holista, esta não pode ser feita por disciplinas que colocam em
compartimentos separados os predicados que definem a identidade da ciência. À questão como
deve se desenrolar a joint venture, Kuhn propõe que seja capitaneada pela sociologia da ciência
coadjuvada pela história da ciência e, complementarmente, pela filosofia da ciência.
O fato de Kuhn rejeitar que os estudos sobre a ciência possam ser feitos de modo
compartimentado

incumbindo a algumas disciplinas investigar isoladamente as razões

epistêmicas e a outras estudarem os fatores sociais

torna necessário avaliar se, e em que

extensão, logrou êxito sua empreitada integracionista. À diferença de como a pensava Carnap,
a teoria da ciência para Kuhn não engloba nominalmente as várias disciplinas devotadas à
investigação dos componentes não lógicos da ciência. Trata-se de uma disciplina guarda-chuva
que congrega vários tipos de estudo em busca de uma visão unificada de ciência. A teoria da

ciência de Kuhn sempre suscitou dificuldades de avaliação por ser um tipo de reconstrução
metacientífica, na qual filosofia, sociologia e história da ciência precisam, com diferentes graus
de protagonismo, estar interligadas. A teoria da ciência precisa ter natureza unitária em virtude
de os componentes característicos da atividade científica se apresentarem ontologicamente
interconectados. A tese da inseparabilidade entre razões e fatores torna imperioso compreender
a ciência como totalidade, cujo evolver precisa ser enquadrado em uma perspectiva histórica
que vai além da lógica interna das sucessões conceituais.
Os críticos mais duros que descrevem Kuhn como sociologista negligenciam que ele
almeja ser um interacionista dedicado a mostrar como razões e fatores se imbricam. E que, para
tanto, Kuhn se viu obrigado a privilegiar o estudo do impacto dos fatores sociais na ciência, já
que sobre isso muito pouco conhecimento se tinha alcançado. Enxergando em Kuhn um

assim como para Kuhn, Feyerabend e seus
acólitos

a verdad
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(1985, p. 101). No mesmo diapasão, Laudan sustenta que Kuhn e Feyerabend concluíram que
no sentido
de que o prestígio, o poder, a idade e a polêmica determinam de modo decisivo o resultado da

textual, essas avaliações negligenciam que Kuhn rechaça que as razões sejam epifenômenos dos
fatores em prol de uma visão interacionista para a comprovação da qual são necessários estudos
com vocação multidisciplinar.
Kuhn passa a impressão de ser sociologista porque algumas de suas teses centrais
reputam fundamental desvendar como atuam os fatores não cognitivos na ciência. Kuhn se
afasta da standard view quando se coloca contra a tendência, bem apontada por Laudan (1978,
p. 222), dos filósofos da ciência a limitarem a atuação explicativa da sociologia às situações em
que uma teoria é amplamente endossada por uma comunidade científica sem que existam
(boas) razões para isso. Convocada a explicar apenas as decisões dissonantes com imperativos
epistêmicos, a sociologia não participa da investigação da chamada racionalidade científica.
Kuhn rejeita a visão

bem sintetizada por Newton-Smith

teoria aceita sem boas razões torna necessário explicar seu endosso por meio de fatores sociais.

recurso à sociologia só se torna indispensável quando o político-ideológico prevalece sobre a
aferição lógico-empírica.
Justifica-se encarar Kuhn como o principal inspirador da forte reação que irrompeu em
meados dos anos 1960 contra a propensão a confinar a sociologia ao estudo da moldura
institucional no interior da qual se dá a produção do conhecimento científico. Barnes e Edge
(1982, p. 65) afirmam que foi por essa época que as imagens idealizadas de ciência começaram
a ser questionadas, de tal modo que formas de abordar o conhecimento científico foram se
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tornando mais naturalistas e mais factuais. Ainda que tenha havido tal guinada, os estudos que
a representam não chegaram a resultados significativos que justificassem apontar um turning-

point sociológico, como o que chegou a ser anunciado por Brown (1984, pp. 1-24), capaz de
prover efetivas explicações sociais, de natureza causal, tanto da racionalidade quanto da
funcionalidade científicas. O resgate da sociologia da ciência iniciado por Kuhn desaguou na
tese radical de que o conteúdo das teorias científicas é socialmente explicável. A chamada

sociologia cognitiva da ciência foi ca

Kuhn rejeita o pressuposto da filosofia da ciência tradicional de que a justificação
racional gera automática legitimação social, de que o consenso estribado em razões não envolve
acordos ou negociações impactadas por fatores. Por isso, Kuhn descrê que a investigação dos
fatores

dos psicológicos aos político-econômicos, passando pelos histórico-culturais

possa

ser confinada à elucidação de como se deu a formação e a difusão das teorias científicas. Às

ciências da ciência incumbe compreender a funcionalidade da ciência que não tem como ser
separada de sua racionalidade. Sendo assim, investigar as razões que promovem o acolhimento
ou o abandono de teorias aspirantes a ser científicas demanda entender a função cumprida pelos
fatores. Dolby é de opinião que os sociólogos ficavam confinados até meados do século passado
ao CD por serem

fortemente influenciados pela tradição mais antiga dos textos sobre método científico
elaborados no século XIX que, na sua forma mais antiga, comumente sublinhavam o caráter
positivo e progressivo das ciências naturais e a importância de um método científico objetivo
no qual a reunião ordenada de fatos científicos era seguida de sua expressão sistemática em leis
descritivas ou teóricas. (Dolby, 1972, p. 310)
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Ficando a reboque do mainstream na filosofia da ciência, a sociologia não tinha como

objetividade da descoberta bem como na validação parecia não deixar espaço para os fatores
sociais condicionarem o pensamento
Diante da polarização

(1) conteúdos são socialmente determinados ou (2) são

socialmente independentes no sentido de que podem ser logicamente (in)validados e
empiricamente (in)firmados,

Kuhn defende uma abordagem interacionista entre razões e

fatores. Sem negar a existência de procedimentos de avaliação epistêmica imanente, como a
crescente confirmação, e sem adotar o monismo da explicação social que absolutiza fatores, ele
propõe um enfoque híbrido: impõe-se explicar a atuação dos fatores sem deixar de entender o
papel de justificação cumprido pelas razões. Kuhn acalentou superar o hiato entre a visão que
concebe relatórios de experimentos, verificações de predições, comprovações de consistência
interna etc. suficientes para definir o valor cognitivo da pesquisa científica e a visão sociologista
que reduz conteúdos a construções sociais. Seu projeto ficou inacabado por falhar em
estabelecer os modos básicos de os fatores sociais
quando aferem conteúdos

que passam despercebidos aos cientistas

atuarem causalmente no processo de produção do conhecimento

científico.
O externalismo forte pode ser associado, segundo Bunge (1991, p. 538), à visão de que
(1) a comunidade científica constrói ideias que têm, em última análise, um conteúdo social; ou
com a de que (2) a sociedade em geral constrói as explicações. Kuhn endossa (1), recusa (2) por
mais que, para alguns de seus críticos, existam passagens em sua obra que parecem flertar com
(2). A adoção de (2) retira da ciência até mesmo uma relativa autonomia cognitiva, de tal modo
que deixam de existir genuínas explicações físicas, químicas, biológicas do que quer que seja.
Nesse caso, todas as explicações das ciências são desprovidas de valor intrínseco na medida em
que precisam elas mesmas ser socialmente explicadas. Não sendo essa a posição assumida por
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Kuhn, passa a ser fundamental depreender como se dá a interação sincrônica e diacrônica entre
os fatores do contexto da descoberta e as razões do da justificação.
Tendo seu projeto caráter multidisciplinar, Kuhn se defronta com o desafio de articular
generalizações provenientes de diferentes áreas do conhecimento com o objetivo de gerar uma
visão integrada de ciência, na qual os componentes sociais

processuais e estruturais

e

epistêmicos fundacionais se mostrem imbricados. Para ter substrato metacientífico, para se
escorar nas práticas de pesquisa, a teoria da ciência precisa apreender a interpenetração
sincrônica e diacrônica entre razões epistêmicas e fatores psicossociais. Visto que a
reconstrução epistêmica da ciência é parte limitada da tarefa de uma teoria da ciência, a
principal, a descritivo-explicativa, fica a cargo das ciências sociais, em especial da sociologia.
Com seu pendor normativista, a filosofia da ciência perde espaço para os estudos sociais
supostamente dedicados à ciência como de facto é.
Apesar de repetida à saciedade, a tese de que a ciência tem o conteúdo de suas teorias
afetado por fatores psicossociais sempre careceu da indispensável comprovação de como isso
se dá. A sociologia nunca se mostrou capaz de fazer descrições reveladoras e muito menos de
prover explicações causais

das formas de interação entre razões e fatores. Se o sucesso

explicativo fosse alcançado pela sociologia cognitiva da ciência, seria inevitável tachar de
idealizadas, de criadoras de ficções epistemológicas, as filosofias da ciência. Kuhn defende uma
modalidade de sociologia da ciência distante tanto do Programa Fraco quanto do Forte. O
problema com o projeto kuhniano é que deixa de indicar qual das escolas do pensamento social
deve ser a escolhida no estudo da ciência abordada como um conjunto articulado de fatos

primariamente sociais.
Buscando superar o epistemologismo e o sociologismo, a terceira via abraça o desafio
de explicitar de que modo se dá a interação de razões e fatores, já que não cabe separá-los,
individuar sua atuação, por estarem em inextricável associação nos complexos processos de
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tomada de decisão dos cientistas. Subsistindo inseparabilidade, a relação pode ficar sem
elucidação se não for possível identificar precisamente o papel cumprido por razões e fatores
em situações variáveis. A incidência de fatores sociais e a adesão a valores cognitivos exigem
diferentes tipos de estudo só realizáveis pela associação de várias disciplinas. Houvesse um
modo fixo de relacionamento entre as razões invocadas para aceitar ou rejeitar uma teoria e os
fatores sociais que impactam as decisões, o projeto kuhniano poderia mais facilmente ser posto
em prática. Tendo a teoria da ciência natureza multidisciplinar, nela precisam aparecer
congregados os resultados tradicionalmente perseguidos em separado pela filosofia, psicologia
e sociologia da ciência. O isolacionismo

a reconstrução da filosofia separada da atividade

descritiva da historiografia e da explicativa da sociologia

só se justificaria se as disciplinas

lidassem com diferentes objetos, ontologicamente discretos, e não com propriedades
entrelaçadas de um mesmo objeto. A investigação de predicados imbricados só será bemsucedida se captar a racionalidade em simbiose com a funcionalidade na ciência em fluxo. A
única maneira de evitar a sobreposição dos vários tipos de estudo sobre a ciência é conduzi-los
integradamente; só assim se pode promover a unificação dos resultados reconstrutivos e
explicativos que vierem a ser alcançados. Quando falta integração, as ciências da ciência caso,
principalmente, da sociologia da ciência

defendem teses generalistas ou reducionistas que

nada mais fazem que refletir a incapacidade de apreender vínculos de dependência dos

conteúdos aos contextos. Kuhn faz um esforço inventivo, mas com diminuto sucesso, de
desvelar como razões e fatores interagem sob o impacto de variáveis contextuais.

1. Kuhn e as Ciências Sociais: dependência e desconfiança

A preocupação em estudar a ciência seguindo os passos de sua história, de suas práticas
de pesquisa, mostra que Kuhn almeja elaborar uma teoria da ciência mais dependente das
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ciências sociais que da filosofia da ciência. No enfoque híbrido da terceira via, a filosofia da
-

do conhecimento científico. Kuhn observa que

anos a ciência foi considerada a

disciplina que alcança o conhecimento objetivo pela aplicação (muitas vezes pensada como
quase mecânica) do método adequado;

(1983, p. 29).

Kuhn assinala que

os estudos internalistas, filosóficos e históricos, examinavam a natureza do método científico e
narravam seu desenvolvimento e aplicação; em contraposição, os estudos externalistas,
sociológicos e históricos, examinavam os modos pelos quais as condições sociais, primariamente
institucionais e ideológicas, fomentavam ou travavam o crescimento do conhecimento
científico. (1983, p. 29)

A dificuldade de enquadrar sua teoria da ciência ocorre porque Kuhn não pretende ser
um internalista, caracterizado por ele como o tip
exclusivamente do conteúdo e do estatuto cognitivo
nem um externalista, acusável de sociologista ou economicista. Em busca de superar o fosso
entre os extremos do epistemologismo e do sociologismo, seu projeto acredita poder eliminar
as fronteiras entre o enfoque histórico-filosófico e o histórico-sociológico.
Nossa tese de que o projeto kuhniano ficou inacabado, de que os principais resultados
visados deixaram de ser alcançados, encontra significativo apoio no breve, porém elucidativo,

speech que Kuhn (1983, pp. 26-30) fez por ocasião do recebimento do John Desmond Bernal
Award, dado pela Society for Social Studies of Science. No speech, Kuhn procura identificar
convergências e divergências com o marxista Bernal que insere a ciência, junto com as outras
modalidades de construção intelectual, no campo da Überbau. Determinada pela Bau, carente
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de autonomia cognitiva, à ciência
12-13). Nada há nos escritos de Kuhn que permita aproximá-lo da concepção que coloca as
construções científicas a reboque de determinantes socioeconômicos. São também manifestas
as divergências de Kuhn com a visão externalista que subordina a história da ciência à história
geral. Por tudo isso, Kuhn buscou no speech arrolar as possíveis razões para que lhe tivesse sido
concedida a honraria do prêmio.
A proposta de uma terceira via entre o autarquismo epistemologista e o reducionismo
sociologista/economicista

foi formulada de forma mais nítida no speech que alhures. Lá

também estão indigitadas pelo próprio Kuhn algumas das maiores dificuldades enfrentadas
pela terceira via. Somos de opinião que se trata de percuciente resumo no qual Kuhn deixa ainda
mais claro pontos importantes de seu pensamento sobre a intrincada problemática da interação
entre razões e fatores. Sem falar que, nele, Kuhn faz a mais elucidativa avaliação de seu projeto
devotado a desvelar a vinculação funcional entre o plano cognitivo e o social. A breve e
esclarecedora fala de Kuhn ajuda a embasar nossa tese de que seu projeto ficou inacabado.
Depois da enxurrada de críticas que recebeu nas décadas de 1960 e 1970, Kuhn encara o
recebimento do Bernal Award c

de dar início a um balanço mais ponderado

sobre as relações, reais e potenciais, entre as preocupações presentes em Structure e as da
(1983, p. 28).
Preocupado em apontar concordâncias com a visão marxista de Bernal, Kuhn afirma
que

p. 27). Nessa passagem, Kuhn está concordando com Koyré, que lhe atribui o mérito de ter
construído uma ponte entre o continente dos fatores sociais e a ilha das razões epistêmicas que
vinham sendo mantidos sem comunicação em virtude da polarização entre internalismo e
rnalismo que restringe
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crescentemente sua atenção ao socioeconômico

ao que passou a ser cada vez mais referido

- expandindo seu alcance de modo a incluir o conteúdo das ciências e
p. 29), Kuhn assinala que sobrou para o
internalista

ainda centralmente preocupado em rastrear e explicar as realizações cognitivas

das ciências

o estudo histórico e analítico de métodos e ideias. Na avaliação de Kuhn, só

quando essa guinada teve lugar é que seu mentor Koyré pôde parecer um internalista
arquetípico.

figura, lhe forneceu o

modelo de como lidar com velhas ideias

Para Kuhn, Koyré

mente um internalista em virtude de enfatizar o papel das ideias não científicas
especialmente das filosóficas e religiosas

no

oponente apaixonado da tese de que fatores socioeconômicos
também podem
posições muito diferentes das que se fazem presentes na obra do marxista Bernal. Isso mostra
que, diante da polarização entre internalismo e externalismo, Kuhn não pende para o
epistemologismo nem para o sociologismo/economicismo.
É importante discutir os motivos que levaram Kuhn, no speech, a se dizer frustrado com
o fato de que deixou de ser continuado e completado por outros estudiosos seu projeto de
elaborar uma teoria social da ciência. Ficaram efetivamente faltando estudos capazes de
proporcionar a real compreensão, e não apenas o genérico reconhecimento, de como a
dimensão social da ciência está em inextricável associação com a racionalidade colocada pela

standard view em uma redoma epistemológica. Em apoio à nossa tese de que o projeto de Kuhn
ficou incompleto, há as esclarecedoras ponderações no speech sobre a parcimônia dos
resultados obtidos pelos estudos dedicados a desvendar e explicar a base social sobre a qual
repousa a atividade científica. Um ponto que chama muita atenção, no speech, é a convicção de
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Kuhn de que o sucesso de seu projeto dependia de estudos a serem feitos por sociólogos da
ciência.
Reportando-se no speech a seu mais famoso livro, Kuhn afirma que na Introdução
empenhou em documentar a convicção de que as condições que se fazem presentes na
sociedade, abrangentemente considerada, de facto
Infelizmente, esse objetivo não foi plenamente alcançado. Há muitas referências à história da
ciência e parcas menções ao social e à sociologia [da ciência] em The Structure. Ao livro, bem
como aos escritos posteriores, falta a capacidade de revelar de que modo fatores sociais
efetivamente impactam as tomadas de decisão que despontam para o filósofo da ciência
tradicional, e para o cientista natural, como pautadas por estritos imperativos lógico-empíricos.

supracitada, afirma

setting social da ciência não tiveram lugar

nesse livro [The Structure], inteiramente baseado em escritos técnicos de cientistas, nos tipos
de fontes que me foram apresentadas pelas Harvard Case Histories

. É importante

observar que Kuhn faz menos menções aos trabalhos científicos do que se poderia esperar; e a
filosofia da ciência não tem suas questões privilegiadas. Apesar de ter influenciado bastante a
sociologia da ciência, suas referências são predominantemente extraídas da história da ciência.
Conforme levantamento feito por Wray (2015, p. 168), 60% das citações são de história da
ciência, 5% de biografias científicas e 13% de obras científicas.
Indicando a influência que sofreu da Filosofia Continental, Kuhn conta no speech que
seu projeto teve em Koyré seu grande inspirador e apoiador. Nove meses depois de The

Structure vir à lume, Koyré
terminal

sofrendo então de uma doença que logo depois se mostraria
necessário expressar o quanto

The Structure (1983, p. 27). Além de julgar o conceito
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realmente elucidativos, Koyrè vislumbrou, relata Kuhn, a possibilidade de, com essas noções,

Koyrè, é cabível colocar em dúvida se a metaciência kuhniana efetivamente logrou êxito em

O fato de Koyrè ter vislumbrado na obra da Kuhn a indicação de um caminho promissor
capaz de transpor o hiato entre razões epistêmicas e fatores sociais levou Kuhn a se dizer

(1983, p. 27). De início, Kuhn relata não ter se dado conta da fundamental importância do papel
que lhe atribuía Koyré. Rapidamente, depõe Kuhn, veio a compreender o que Koyré tinha em
mente:

ao enfatizar que o conhecimento científico era produto de comunidades científicas, elas mesmas
inseridas na sociedade mais abrangente, eu tinha desvelado uma interface através da qual as
influências socioeconômicas que ele [Koyré] vinha rejeitando poderiam cumprir uma missão
no desenvolvimento da ciência. (1983, p. 27)

Descartando o reducionismo que faz da ciência mera peça da complexa engrenagem do
sistema econômico ou simples instrumento de dominação de classe, Kuhn não foi bem
sucedido na tarefa de mostrar de que modo as influências socioeconômicas impactam a
pesquisa científica. Se as enormes dificuldades para se estabelecerem vínculos operacionais ou
funcionais entre o plano epistêmico e o social não são superadas, o destaque dado por Kuhn
aos fatores psicossociais nas tomadas de decisão em ciência pode deixar a impressão de que, no
fim das contas, deságua no sociologismo. O projeto kuhniano permaneceu inconcludente por
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sua incapacidade de explicar a variável atuação dos fatores psicossociais, vinculando-a à função
das razões epistêmicas.
Por ser um holista, Kuhn busca reconstruir a ciência encarando suas diversas dimensões
como uma totalidade indivisível, como partes indissociáveis de uma funcionalidade sistêmica e
de uma racionalidade operacional. O êxito na elaboração de uma teoria unificada da ciência
sempre dependeu de se conseguir desvelar a imbricação entre racionalidade e funcionalidade,
explicando seus modos fixos ou variáveis de relacionamento. Deixando de priorizar as razões
no processo de avaliação dos resultados científicos, chegando inclusive a atribuir maior
importância operacional aos fatores, Kuhn ficou sujeito à acusação de que subordina a
racionalidade à funcionalidade. Conectar as estruturas cognitivas às instâncias funcionais da
ciência leva à questão de como a justificabilidade das razões se associa

sem subordinação

à

causalidade dos fatores. Diante das dificuldades para demonstrar que razões e fatores são
inseparáveis, Kuhn adota a posição ambivalente de ressaltar o papel de fatores da vida social
sem marginalizar a dimensão epistêmica das tomadas de decisão dos cientistas.
Contribui para que se atribua a Kuhn propensão ao sociologismo o fato de defender que
o processo de aferição e/ou validação de uma teoria só pode ser compreendido caso se logre
desvendar o papel cumprido pelos componentes históricos, sociais, econômicos e psicológicos.
Nada resolve tirar a ênfase da sintaxe e da semântica para colocá-la na pragmática, uma vez que
o desafio de elaborar uma teoria completa da linguagem científica envolve revelar como ocorre
a articulação funcional entre as três dimensões da semiótica:

Considero a raiz da diferença fundamental e singular com Sir Karl o fato de
ele e seus seguidores compartilharem com os mais tradicionais filósofos da
ciência a suposição de que o problema da escolha de teoria pode ser resolvido
por técnicas semanticamente neutras [...]. Para Sir Karl e sua escola, não
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menos que para Carnap e Reichenbach, os cânones da racionalidade derivam
exclusivamente dos da sintaxe lógica e linguística. (Kuhn, 1976a, p. 234)

O destaque à pragmática implica que o destino das teorias é decidido mais com base em
fatores sociais que em razões epistêmicas. Ainda que fique comprovado que as tomadas de
decisão dos cientistas mostram algum tipo de dependência ao contexto, persiste a necessidade
de determinar de que forma isso se dá e que papel continua reservado às boas razões. Não sendo
possível descritivamente explicitar como razões e fatores agem em separado, a compreensão da
atuação integrada requer o trabalho associado e coordenado de várias disciplinas. Por não
transitarem por vias paralelas, razões e fatores não podem ser estudados como obedientes a
determinantes exclusivamente causais ou a compulsões estritamente epistêmicas. Se as razões
carecem de poder decisório autônomo, por mais que não se limitem a reverberar os fatores,
ficam sujeitas a ser afetadas por nexos causais a elas extrínsecos. A questão é que as razões não
têm como reagir aos fatores a não ser que os fatores, tendo natureza ideológica, possam ser
assim identificados e neutralizados. Visto que a teoria de que razões e fatores se mostram
operacionalmente imbricados envolve pressupor alguma forma de dependência das razões aos
fatores, Kuhn se vê obrigado a conferir papel proeminente à sociologia da ciência. O problema
é que, com exemplos históricos acoplados a argumentos epistemológicos e a descrições
sociológicas seletivas, Kuhn não logrou sequer provar que nos momentos de mudança de teoria

Kuhn nunca fez.
A manifesta estagnação dos estudos sociais da ciência se deve, em boa parte, às enormes
dificuldades que enfrentam para gerar resultados comprovadamente elucidativos e passíveis de
confirmação empírica. Talvez isso explique por que, em seus principais escritos dos anos 1960
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de The Structure até o Postcript, passando pelos que resultaram de sua participação no
International Colloquium in the Philosophy of Science , Kuhn adota uma posição ambivalente
com relação às ciências sociais. Atribui grande importância a elas, mas nelas não encontra
provisão de teorias e explicações que se apliquem ao tipo de metaciência que busca elaborar.
Esse é um problema sério, porque o projeto de Kuhn demanda uma ampla e efetiva participação
das ciências sociais na formulação de uma teoria unificada da ciência. As ciências sociais jamais
deram contribuições ao entendimento da natureza social dos conteúdos das ciências maduras.
Por isso, Kuhn não teve como a elas recorrer em busca da conquista de seus principais objetivos
metacientíficos. A verdade é que Kuhn pensava que a sociologia apropriada à ciência ainda
precisava ser sistematizada a despeito de seus rudimentos já se fazerem presentes em sua obra.
Em entrevista concedida a Borradori, Kuhn destaca a história da ciência como fonte primária
de seu trabalho, seu crescente envolvimento com a filosofia e a natureza sociológica de The

Structure:

Usei exemplos tirados da história da ciência bem como de minha experiência
como cientista. Estava sempre à espera de voltar às questões filosóficas nele
[The Structure] presentes. A transição para a filosofia é algo com que me
envolvi durante anos. The Structure of Scientific Revolutions se dirige ao
leitor filosófico, mas não é integralmente sobre filosofia da ciência. [...] Hoje,
o consideraria parte de uma disciplina que naquela época sequer existia: a
sociologia do conhecimento. O passo seguinte ocorreu quando decidi que
queria interagir com filósofos, trabalhando em um departamento de filosofia.
(Borradori, 1994, p. 157)

Ao defender a opinião polêmica de que a sociologia do conhecimento não existia à
época, Kuhn parece ignorar as obras, entre outros, de Manheim, Merton, Scheller. A questão é
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que Kuhn pensa em uma modalidade de sociologia do conhecimento capaz de explicar a
dinâmica social de produção da ciência sem deixar de atrelá-la ao universo irredutível dos
valores cognitivos. A importância dada por Kuhn às ciências sociais não o leva a recorrer a uma
dentre as várias teorias sociológicas existentes na elaboração de sua metaciência. Isso se deve ao
fato de inexistir uma sociologia da ciência empregável pelo projeto kuhniano dedicado a
desvelar a interconexão entre razões epistêmicas e fatores sociais. A sociologia que confere
autonomia cognitiva à ciência e a que a reduz à construção social são, para Kuhn, inapropriadas.
Sendo a funcionalidade comunitária inseparável dos rituais metodológicos nas tomadas de
decisões, o desafio consiste em mostrar como a atividade de justificar por meio de razões,
investigada pela filosofia da ciência, sofre impacto dos fatores sociais, cujo estudo fica a cargo
da sociologia da ciência.

a observação e a experiência podem e devem restringir drasticamente o domínio das crenças
científicas admissíveis, pois, do contrário, não haveria ciência, mas não podem sozinhas determinar
um corpo específico de crença; um elemento aparentemente arbitrário, composto de acidente
pessoal e histórico, é sempre um ingrediente formativo das crenças esposadas por determinada
comunidade científica em determinada época. (1970, p. 66)

Buscando esclarecer por que sua teoria da ciência possui, a despeito de seu caráter
multidisciplinar, uma dependência estrutural à explicação de natureza sociológica, Kuhn
proclama no speech que

Structure é sociológico em virtude de enfatizar a existência de comunidades científicas, de
insistir que os cientistas devem ser vistos como produtores de um produto especial, o
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conhecimento científico, e de sugerir que a natureza desse produto pode ser entendida em
termos do que é especial no treinamento e nos valores desses grupos. (1983, p. 28)

Essas características sociais gerais da ciência não têm por que ser negadas nem mesmo
por um internalista. Kuhn considera The Structure uma obra sociológica sem prover as
detalhadas descrições e as embasadas explicações de como se dá o impacto dos fatos e fatores
sociais sobre a atividade científica. Sem ir muito além das declarações genéricas, sem deixar
claro o que precisamente cabe a cada uma das disciplinas estudar na ciência e sem aplicar teorias
sociológicas específicas à ciência, Kuhn fracassa em elaborar uma teoria unificada da ciência.
ação sociológica para explicar a relação entre o

conhecimento e que essa é a ambição de Structure
p. 28). E não se tornou realidade porque falta a teoria social da mudança (teórica) apta a se
desincumbir da missão Essas passagens evidenciam que Kuhn acredita que a articulação,
principalmente diacrônica, entre o interno e o externo da atividade científica nunca foi
desvelada. Daí sua indagação: por que deve o fosso entre as preocupações presentes em

Structure e as dos estudos sociais da ciência continuar tão vasto? Dizendo não saber as respostas
para essa pergunta, Kuhn (1983, p. 28) entende que três merecem ser consideradas. A primeira,
que se afigura a Kuhn improvável, advoga que o fosso pode ser, em princípio, intransponível.
Nesse caso, pode-se lamentar sua existência, mas não que pouco tem sido feito para superá-lo
ou diminuí-lo. A segunda, para Kuhn a mais provável, atribui a causa do fosso à formação das
pessoas que estão sendo recrutadas para o estudo social da ciência. Mesmo estando certo em
defender que para o fosso ser superad
especializado capaz de ler os papers técnicos dos cientistas

suficiente treinamento
(1983, p. 29),
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Kuhn não

estudo social da ciência existem outros tipos de trabalho

significativo a

não demandam formação científica destacada e que não devem

ocupar todo o campo

. Sem especificar qual seria a formação ideal

do estudioso dedicado à reconstrução da ciência, Kuhn considera crucial a capacidade de
compreender os enredos explicativos das ciências maduras. Alguns historicistas e sociologistas
e no Brasil isso ainda é mais patente

dão a impressão de que se consideram capazes de

explicar a ciência sem entendê-la, sem percorrer seus intrincados meandros conceituais, suas
paragens explicativas esotéricas.
O fato de Kuhn encarar o estudo da funcionalidade social como fundamental para se
entender a produção de conhecimento científico permite qualificá-lo de defensor do

reducionismo ontológico. Todavia, ele rejeita o Programa Forte por entender que o fato de a
ciência encontrar na vida social suas condições de viabilidade material, processual e
institucional não justifica o reducionismo explicativo. Mesmo porque, no plano das
construções teóricas, surgem fatos, tipificáveis como de natureza cognitiva, que não têm como
ser socialmente explicados. Não dá para explicar propriedades, estados e eventos da ciência com
base em propriedades, estados e eventos da sociedade. Se a ciência não é derivável da sociedade,
assim como uma teoria não o é dos fatos, desponta indefensável o reducionismo explicativo que
faz dos conteúdos teóricos epifenômenos de processos e/ou estruturas sociais. Por perfilhar o
reducionismo ontológico, mas não o explicativo, Kuhn, compreensivelmente, faz duras críticas
ao Programa Forte:

As negociações na ciência, como as que ocorrem na política, diplomacia,
negócios e em muitos outros domínios da vida societária foram amplamente
encaradas, em especial pelos sociólogos e cientistas políticos, como regidas
pelo interesse, seu resultado determinado por deliberações de autoridade e
poder
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de dúvida, um papel significativo na vida científica e em seu desenvolvimento.
Mas a
o que mais pode também desempenhar um papel. Na verdade, a forma mais

do que poder e
interesse são tudo que há. Como se a natureza, independentemente de como
se a entenda, não tivesse nenhuma participação no desenvolvimento das
crenças sobre ela. Falar de evidência, da racionalidade das alegações dela
extraídas, e da verdade ou probabilidade dessas alegações, tem sido visto
simplesmente como a retórica atrás da qual a parte vitoriosa oculta seu poder.
Sendo assim, o que se toma por conhecimento científico nada mais é que a
crença dos vencedores. (Kuhn, 2000, p. 110)

Acreditamos que uma das dificuldades fundamentais do projeto de Kuhn é a de que
rechaça o reducionismo explicativo sem, entretanto, deixar de conferir papel destacado aos
fatores psicossociais nas tomadas de decisão dos cientistas. É fácil enquadrar Reichenbach entre
os defensores do reducionismo ontológico, mas não do explicativo. O mesmo não se pode dizer
de Kuhn pela grande ênfase que dá à necessidade de explicar sociologicamente aspectos
fundamentais das tomadas de decisão em ciência. O conceito de superveniência contribui, em
nossa opinião, para se entender os limites da explicação sociológica da ciência. O
reconhecimento de que a ciência é uma atividade eminentemente social não implica que possa
ser in totum explicada sociologicamente, deixando-se de acompanhar como foram conceitual
e empiricamente erguidas suas teorias. O fato de a pesquisa precisar ser feita no seio de grandes
e complexas comunidades científicas cuja existência depende de um contínuo e considerável
aporte de recursos não justifica o reducionismo explicativo para o qual é irrelevante procurar
apreender a formação de propriedades emergentes na atividade de produção da ciência.
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Quando uma comunidade científica coloca uma teoria no lugar de outra durante muito tempo,
aceita ser esse um fato social que não deve ser visto como fator determinante em virtude de ser
necessário também dar atenção às boas razões que serviram de justificação para a troca.
Contra o reducionismo explicativo sociologista, entendemos ser eficaz recorrer aos
emergentistas britânicos

bem representados por Lloyd Morgan

que usaram o termo

supervene
propriedades de base. Para Morgan (1927, pp. 9-124), as propriedades emergentes se
distinguem das propriedades de base, a elas se acrescentam e delas emergem de modo
imprevisível. O fato de o social poder ser visto como substrato material sem o qual a atividade
científica não tem como se desenvolver, de ser o acompanhante obrigatório de todo e qualquer
ato cognitivo, não impede que dele emirjam fatos novos explicativamente irredutíveis a ele.
Alguns filósofos da mente têm feito críticas embasadas ao reducionismo que pretende explicar
o estado mental de alguém, por exemplo, com raiva, por meio do fato neural correspondente

Embora a posição que descrevo negue a existência de leis psicofísicas, é
consistente com a visão de que as características mentais são, em certo sentido,
dependentes, ou supervenientes, de características físicas. Tal superveniência
pode ser tomada como significando que não pode haver dois eventos similares
em todos os aspectos físicos, mas que diferem em algum aspecto mental, ou
que um objeto não pode se alterar em algum aspecto mental sem se alterar em
algum aspecto físico. Dependência ou superveniência desse tipo não implica
redutibilidade por meio de lei ou definição: se acarretasse, poderíamos reduzir
as propriedades morais a descritivas. (Davidson, 1980, pp. 176-177)
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Aplicado à filosofia da mente, o conceito de superveniência pode ter um uso adaptado
na metaciência de modo a ser invocado contra a tentativa de reduzir conteúdos explicativos a
operações de construção social. Se cada componente cognitivo da ciência pudesse ser explicado
por meio de um fato social correspondente, só subsistiria a sociologia como ciência. Sendo uma
alternativa ao autonomismo a-social e à visão que faz do conteúdo científico subproduto de
construção social ou de determinantes econômicos, o emergentismo é compatível com a

terceira via buscada por Kuhn. Insistimos, porém, que a dificuldade em Kuhn reside em
conciliar emergentismo, o rechaço do reducionismo explicativo, com a função capital atribuída
à sociologia no estudo da ciência. Por mais que Kuhn rejeite o reducionismo explicativo, suas
teses capitais deixam sempre a impressão de que vão além do reducionismo ontológico. É como
se Kuhn tentasse ocupar um território baldio entre o reducionismo ontológico e o explicativo
sem fornecer o endereço porque, provavelmente, não existe. Gera ambivalência propor uma

teoria da ciência que adota o reducionismo ontológico, não o explicativo, atribuindo papel
importante aos fatores sociais nas tomadas de decisão dos cientistas.
Defender que a ciência precisa ser entendida como uma atividade primariamente social
sem adotar o reducionismo explicativo que faz dos conteúdos científicos reverberações de fatos
sociais leva Kuhn a se defrontar com o desafio de conciliar a necessidade de a ciência ser

internamente compreendida e de ser explicada pelas variáveis sócio-históricas que a afetam.
Trata-se de entender os intrincados enredos explicativos da ciência nos seus próprios termos
sem deixar de atrelá-los a fatores sociais. Isso porque complexos rituais de validação, de aferição
da confiabilidade epistêmica, são também processos de legitimação social. O projeto kuhniano
fica sem um roteiro reconstrutivo com percurso rigidamente definido em virtude de sublinhar
a atuação dos fatores sociais sem adotar o reducionismo explicativo. O que de essencial ficou
faltando em Kuhn foi desvelar

para além de algumas importantes exemplificações históricas
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, com a ajuda crucial das ciências sociais, como os fatores sociais impactam as tomadas de
decisão dos cientistas.
a não é a única atividade cujos praticantes podem ser
agrupados em comunidades, mas é a única em que cada comunidade é seu próprio público e

peculiaridade. Somos de opinião que Kuhn esbarrou em dificuldades especiais ao enfrentar essa
e outras questões, dando proeminência aos fatores sociais, mas sem adotar o reducionismo
explicativo. Sem reducionismo explicativo, a teoria da ciência requer trabalho multidisciplinar
capaz de integrar os resultados alcançados na reconstrução (epistêmica) da racionalidade e na
explicação (sociológica) da funcionalidade da atividade científica. Transcorrido mais de meio
século depois do instigante The Structure, ainda está por ser criada a teoria da ciência na qual a
associação entre os componentes epistêmicos, históricos, psicológicos e sociais seja sincrônica
e diacronicamente apreendida. Estamos ainda longe de uma teoria da ciência capaz de
apreender a articulação entre o processual, o estrutural e o fundacional da atividade científica.
Na tentativa de se manter distante das visões que apresentam o interno como
epifenômeno do externo, Kuhn afirma no speech que seus principais esforços têm se dirigido
rCom essa declaração, ele se mostra textualmente afinado com a visão tradicionalmente
defendida pelo internalismo. Impressiona a proximidade entre a expressão usada por Kuhn e
os termos usados por Manheim na defesa da tese sociológica fraca de
existencial do pensamento pode ser considerada um fato demonstrado só naqueles domínios
do pensamento em que se pode mostrar que o processo de conhecer não se desenvolve
historicamente de acord
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modalidades de alegação de conhecimento que podem ser avaliadas de modo estritamente

interno por não serem condicionadas ou determinadas por fatores sociais. Essa posição se
mostra em dissonância com o que Kuhn defendeu em outros escritos, uma vez que a
reconstruçã

inter-

(1959, p. 239) é incompatível com o papel destacado que Kuhn concede ao estudo sociológico
das ciências maduras.
Conhecedor das inclinações intelectuais da plateia à qual dirigia seu speech, Kuhn frisa
-

observação porque o emprego da expre

-

a inevitável impressão de ser consentânea apenas com uma posição internalista, antipódica

alguém que a usa para descrever suas preocupações centrais ser um justo recebedor do Prêmio

simpático, Kuhn reconhece as diferenças capitais entre sua tese, de teor manheimiano, e o
economicismo de Bernal, patrono do prêmio.
Parecendo mais uma vez defensor do internalismo, Kuhn declara, no speech, que a coisa

dos escritos para chegar às mentes dos cientistas mortos com o fito de desvendar como

p. 29). Essa passagem parece pouco harmonizável com a destacada relevância metacientífica
que Kuhn atribui ao conceito de comunidade científica. Dizemos isso porque sua concepção de
ciência não é individuocêntrica, não se centra nas extraordinárias conquistas explicativas dos
grandes nomes da ciência, mas comunitarista. Isso fica claro quando Kuhn afirma que tem
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(1976a, p. 240). Cabe, no entanto, ter presente que, a
despeito de sua metaciência ser assumidamente holista, Kuhn não encara a ação individual
como programada pelas estruturas sociais.
O esquema de Kuhn para pensar os modos de relacionamento entre razões e fatores é
parcamente elucidativo, além de carecer da requerida confirmação histórica ou empírica. O
impacto dos fatores sociais sobre o curso da pesquisa foi genericamente enfatizado sem que
Kuhn tivesse chegado a uma teoria da ciência que, sem reducionismo explicativo, se mostrasse
capaz de desvelar como as razões contraem relações definidas com os fatores. A visão de que o
papel cumprido, respectivamente por razões e fatores, é historicamente variável torna ainda
difícil criar uma teoria sobre como interagem. Caso inexistam regularidades ou uniformidades
nos modos de associação entre razões e fatores, criam-se sérios obstáculos à formulação de uma

teoria da ciência. Se a contribuição dos fatores só pode ser estabelecida caso a caso, posto que
variável, então o cabível é o estudo historiográfico e não a construção de uma teoria sociológica
generalizadora.
O projeto kuhniano ficou distante dos principais objetivos colimados porque fracassou
em integrar o estudo epistemológico, fundacional, com o histórico, ideográfico, e o sociológico,
nomotético, na reconstrução da atividade científica. No tipo de enfoque proposto por Kuhn,
filosofia, história e sociologia da ciência deveriam se associar e se completar

reconstrutiva e

explicativamente de modo a se construir uma teoria unificada da ciência na qual seus diversos
componentes aparecessem em inextricável associação. A obra de Kuhn ficou incompleta por
ter deixado de prover uma teoria unificada da ciência
sociológica

ao mesmo tempo filosófica, histórica e

capaz de reconstruir a racionalidade (epistêmica) e de explicar a funcionalidade

(social) da ciência.
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Pode-se detectar no speech de Kuhn uma frustração com o fato de seu trabalho não ter
tido a continuidade esperada e o aprofundamento requerido que teriam permitido uma maior
compreensão da complexa problemática da interação entre plano cognitivo e o não cognitivo.
Tirante a ênfase a alguns processos genericamente classificáveis de sociais, a obra de Kuhn não
se caracteriza por ter alcançado resultados que mereçam ser considerados efetivas contribuições
à construção de uma teoria unificada da ciência. Nas passagens em que coloca a explicação
sociológica no centro a exemplo de quando afirma
na escolha de paradigma, inexiste padrão que se coloque acima do assentimento da comunidade
ele descreve esquematicamente o que há de social nos
processos e procedimentos envolvidos nas tomadas de decisão dos cientistas. Fica faltando

explicar a atuação dos fatores sociais.
Se, por um lado, Kuhn defende a imprescindibilidade da explicação sociológica na
reconstrução da ciência, por outro, pensa que não está disponível uma teoria sociológica
compatível com seu projeto de uma terceira via. Isso faz com que Kuhn professe teses
sociológica
possa ser, temos de explicá-lo examinando a natureza do grupo científico, descobrindo o que
-chave de The Structure,

preciso. Caracterizar a natureza do grupo científico envolve contar com um conceito geral de
grupo para que seja possível identificar os traços distintivos do trabalho associado dos cientistas.
Mesmo porque o que está em questão é saber se os atributos capazes de singularizar tais grupos,
de levá-los a ostentar padrões, recorrências e uniformidades resultam mais da submissão a
imperativos epistêmicos ou da incidência de fatores sociais. Não basta proclamar que os grupos
científicos agem, como quaisquer outros, propelidos por variáveis forças contextuais sem que
se apreenda o que os singulariza. Kuhn enfatiza que a escolha de um paradigma nunca pode ser
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revoluções científicas ocorrem, temos de examinar não apenas o impacto da natureza e da
lógica, mas também das técnicas de argumentação persuasiva efetiva nos grupos muito especiais

Defendemos que a falta de resultados comprovados sobre os modos de o social impactar
o racional na atividade científica deixa inconcludente o projeto kuhniano. A substituição da
filosofia da ciência epistemocêntrica pela teoria unificada da ciência depende dramaticamente
da competência explicativa da sociologia da ciência. Kuhn foi convincente na pregação de que
nem o hard core da racionalidade científica pode ser estudado de forma estritamente
epistemológica, mas não logrou comprovar de que modo racionalidade e funcionalidade estão
em simbiose. A verdade é que nunca foi constituído o consórcio de disciplinas em condições de
desvelar de que forma os fatores sociais incidem sobre as tomadas de decisão em ciência. Faltam
teorias psicológicas e sociais que permitam aumentar a compreensão de como se dá o endosso
ou rechaço do que busca certificação científica. Até hoje sequer sabemos a que teorias sociais
preferencialmente recorrer para um melhor entendimento sobre os mecanismos de produção
e legitimação dos resultados científicos.
Metodologicamente vulneráveis, as teorias sociais que têm sido aplicadas à ciência ficam
sujeitas a ter sua capacidade explicativa questionada. Por mais que também seja socialmente
impregnada, a teoria que ambiciona identificar a função cumprida pelos fatores psicossociais
nas tomadas de decisão dos cientistas precisa ter a credibilidade epistêmica aferível.
Enfrentando seculares dificuldades para legitimar as teorias que suas diferentes vertentes
formulam, as ciências sociais ficam ainda mais à mercê de questionamentos quando se devotam
a explicar a racionalidade das ciências maduras, atrelando-a a processos sociais. Sempre houve
muita resistência à pretensão de tornar ciências praticadas de modo bastante convergente, sem
divisões internas pronunciadas, em objetos de estudo de ciências cindidas em escolas, como é
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o caso da sociologia. Em suas declarações sobre o caráter social da ciência, a maioria das quais
de cunho generalista, Kuhn não mostra maiores preocupações com a cientificidade delas e com
as matrizes do pensamento social às quais possam ser vinculadas. A grande relevância atribuída
às ciências sociais fica particularmente clara quando Kuhn afirma:

já devia ter ficado claro que a explicação, na fase final, precisa ser psicológica ou
sociológica, isto é, precisa ser uma descrição de um sistema de valores, de uma ideologia,
juntamente com uma análise das instituições através das quais o sistema é transmitido
e inculcado. (1976b, p. 21)

Trata-se, como a maioria das declarações de Kuhn sobre a incidência dos fatores sociais,
de formulação generalista com diminuto poder elucidativo. Ademais, o destaque dado às
ciências sociais é pouco harmonizável com o juízo emitido sobre o estatuto de cientificidade de
suas teorias:

Se ele [Popper] quer dizer que as generalizações que constituem as teorias
aceitas em sociologia e psicologia (e em História?) são linhas muito fracas com
as quais se possa tecer uma filosofia da ciência, não poderia deixar de
concordar plenamente com ele. Tanto meu trabalho quanto o dele não se
estribam nelas. Se, por outro lado, está pondo em dúvida a relevância que os
tipos de observações coletadas por historiadores e sociólogos têm para a
filosofia da ciência, aí me pergunto de que modo seu próprio trabalho deve ser
compreendido. Seus escritos estão apinhados de exemplos históricos com
generalizações sobre o comportamento científico. (Kuhn, 1976a, p. 235)
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A ambivalência em relação às ciências sociais, ainda mais nítida nessa passagem,
atravessa boa parte dos escritos em que Kuhn defende a terceira via. Ele encara com reserva o
emprego das teorias psicológicas e histórico-sociais em virtude de suas notórias debilidades
explicativas e do intenso e inconclusivo debate que travam entre si. No entanto, nunca deixa de
reconhecer que seu projeto não tem como prescindir das ciências sociais. É claro que a polêmica
endêmica entre suas escolas

constatada in loco por Kuhn em seu estágio no Center for

Advanced Studies in the Behavioral Sciences em 1958-59

não é razão para que se deixe de

considerar as ciências sociais indispensáveis ao entendimento das propriedades não cognitivas
da ciência. Sendo a ciência uma atividade primariamente social, não basta atribuir à psicologia
e à sociologia papel decisivo sem objetivamente definir de que modo podem se desincumbir
dessa missão com proficiência explicativa.
A posição de Kuhn coloca em dúvida o valor explicativo das teorias sociais existentes ao
mesmo tempo em que defende que as ciências sociais são cruciais para se compreender como
são praticadas e produzidas as ciências maduras. Além da suposta fragilidade das teorias e
generalizações das ciências sociais, há o desafio de articulá-las à reconstrução da dimensão
epistemológica da ciência, tendo em vista que Kuhn rechaça o reducionismo explicativo. Diante
das dificuldades de empregar teorias psicossociais específicas à ciência, ele tende a formular
teses gerais sobre a natureza social da ciência. Na reconstrução da atividade científica, é
imperioso recorrer às ciências sociais, mas não a esta ou àquela teoria particular elaborada por
uma de suas diversas escolas. Sendo assim, Kuhn precisa ele mesmo ser autor, ao menos parcial,
de uma teoria social (da ciência) ou a terceira via deixa de se viabilizar. É difícil conciliar a tese
de que teorias sociológicas precisam ser usadas para se entender a reprodução da racionalidade
científica quando se coloca em dúvida a cientificidade das que têm sido propostas:
o casos controversos como, por exemplo, a psicanálise e a historiografia marxista
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para as quais, conta-nos Popper, teria inicialmente forjado seu critério, concordo que não
podem propriamente ser chamadas de ciência (Kuhn, 1976b, p. 7).
Tal avaliação sobre o marxismo, feita no International Colloquium in the Philosophy of
Science, se choca com o que Kuhn disse na cerimônia em que foi agraciado com o prêmio
Bernal:
dos anos 30,

(1983, p. 29). Contra o

formato das instituições científicas, a seleção dos problemas feita por seus membros e a direção
geral do avanço científico como afetados (alguns chegaram a vê-los como completamente
determinados) pelos interesses socioeconômicos da sociedade no interior da qual a atividade
rechaço do internalismo

(1983, p. 29). Sem endossar o externalismo, Kuhn pode se mostrar ambivalente em relação aos
fatores

não são coadjuvantes nem determinantes

em virtude de deixar de especificar seu

modo e raio de atuação.
Sem nunca revelar de que maneira e em que extensão os interesses socioeconômicos
impactam a ciência, Kuhn também se aproxima programaticamente de Bernal quando afirma

a passagem supracitada justifique associar ao sociologismo ou ao economicismo sua tese de que

contribuição ao se centrar [nos interesses], mas que esse tipo de abordagem se manteve
apropriado apenas enquanto a sociologia da ciência permaneceu externalista, preocupada
principalmente com os efeitos da sociedade mais abrangente sobre ciência, deixando de lado a
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. 29). De modo especial,
essas passagens mostram que Kuhn tem dificuldades em indicar como trilhar a terceira via e
que isso o impede de ir além das teses generalistas sobre a relação entre ciência e sociedade.
Marcando claras diferenças com o sociologism
cientistas fazem, o que torna conhecimento os resultados [o output
28). Por não desconsiderar a dimensão epistêmica, ele se defronta com o desafio de
funcionalmente imbricá-la com o plano comunitário-institucional. Tendo a atividade científica
natureza bifronte, só terá efetivo valor reconstrutivo-explicativo a teoria da ciência capaz de
apreender o entrelaçamento sincrônico e diacrônico entre razões e fatores. Reconhecendo que
na literatura dos estudos sociais sobre a ciência não há o que tomar como modelar, sustenta que

cognitivos dos cientistas, então deveria ser possível atravessar esse caminho na direção inv
(Kuhn, 1983, p. 28). Ele está certo em pensar que um enfoque genuinamente interacionista leva
a cabo estudos em condições de transitar das razões para os fatores e vice-versa, procurando
detectar modos uniformes e/ou variáveis de articulação entre eles. Kuhn oferece indicações de
como realizar esse tipo de estudo:

se poderia começar com a investigação sociológica, relacionando seus resultados com
os conteúdos dos relatórios de pesquisa que os cientistas produzem, com o que ocorre
quando os relatórios são aplicados e, acima de tudo, com os modos de os conteúdos e
consequências mudarem com o tempo. (1983, p. 28)

Fica faltando apontar o modus faciendi desse tipo de investigação, que tenderá a ter a
natureza de estudo de caso.
No speech, Kuhn reconhece que há limites à explicação sociológica quando assinala que,
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q
especial inculcado por meio do treinamento cientifico; e que o interesse cognitivo não
pode ser negligenciado, por fazer parte de explicações dadas por qualquer sociologia que
pretenda absorver ou alterar as preocupações tradicionais dos estudos internalistas.
(1983, p. 30)

Ele reforça ainda mais a importância que atribui ao plano epistêmico da ciência quando
defende que

não é possível dar conta de todo o conhecimento científico quando se deixa de
reconhecer o papel determinante nas práticas científicas de um interesse especial: o
amor à verdade (o medo do desconhecido, se se preferir); o fascínio com a solução de
quebra-cabeças (compulsão a exibir habilidades especiais); o repúdio ao passado
(obsessão com a lei do terceiro excluído) e coisas do tipo. (1983, p. 30)

excluindo considerações como essas, o fosso entre as preocupações de Structure e as do estudo
social da ciência continuará enorme, e meu empreendimento fracassará em seu objetivo
ão do
sociologismo:

Afirmar que, em matéria de escolha de teoria, a força da lógica e da observação
não podem, em princípio, ser impelentes não equivale a descartar a lógica e a
observação nem sugerir que inexistem boas razões para favorecer uma teoria
em detrimento de outra. Afirmar que os cientistas treinados são, em tais
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assuntos, a corte mais alta de apelação não significa defender a regra da
multidão nem sugerir que os cientistas poderiam ter decidido aceitar qualquer
teoria. (Kuhn, 1976a, p. 234)

A

a corte mais alta

Sem falar que Kuhn jamais explica como ela funciona tanto em termos institucionais quanto
epistêmicos. Para explicar tomadas de decisão que não têm natureza exclusivamente epistêmica,
é necessário também contar com teorias sociais

já elaboradas ou ainda por criar

aplicáveis

à ciência. Kuhn jamais indicou qual seria a mais apropriada ao seu projeto voltado para a
elaboração de uma reconstrução híbrida da ciência. Sem uma teoria social possuidora das
credenciais metodológicas indispensáveis que justifiquem empregá-la na explicação das
ciências maduras, o projeto kuhniano não tem como avançar. É a falta dela que obriga Kuhn a
aplicar uma concepção sociológica generalista, e por vezes superficial, à reconstrução da ciência.
Para além da psicanálise e do marxismo, há alternativas às quais se podem recorrer

como

exemplificam os estudos de sociologia do conhecimento levados a cabo por Durkheim, Weber,
Manheim e outros. No caso de todas se revelarem inadequadas, o desafio é construir uma teoria
social que venha a se comprovar capaz de elucidar traços distintivos da ciência. O problemático
é invocar genericamente as ciências sociais, à maneira de Kuhn, sem especificar qual de suas

escolas pode prover a teoria com mais credibilidade epistêmica para estudar a ciência. Tal
questão é particularmente espinhosa em virtude de a escolha ter de ser feita sem contar com os
critérios tradicionais de avaliação questionados por Kuhn como epistemologistas.
Descartar tradições de pesquisa nas ciências sociais é complicado, porque nenhuma
delas se impõe de modo incontrastável às demais. É difícil até mesmo estabelecer méritos
relativos. Não se justifica fazer tabula rasa das teorias existentes sem que ocorra uma revolução
que ponha fim à dispersão explicativa. Não há vácuo explicativo, por maiores que sejam as
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dificuldades para estabelecer méritos relativos. A substituição de teorias em ciências sociais gera
problemas adicionais porque nelas, imersas em crise endêmica, não se manifesta o momento
que indica ter chegado a hora de trocar o modelo por tanto tempo aceito por outro. A fina

extravagância reservada para a

se aplica às ciências sociais.
Deixando de recorrer a teorias sociais específicas, Kuhn se limita a considerar as ciências
sociais genericamente decisivas à atividade de reconstrução metacientífica. Para justificar o
proeminente papel que confere às ciências sociais, teria de especificar com que (tipo de) teoria
social se deve operar para se chegar a resultados metacientíficos efetivamente elucidativos e
explicativos. Uma teoria social da ciência não pode ter apenas uma pars destruens adstrita a
rechaçar que as tomadas de decisão dos cientistas sejam determinadas essencialmente por

imperativos lógicos, dados observacionais e crivos empíricos. Fica faltando a pars construens
capaz de enfrentar as dificuldades envolvidas na identificação do tipo de função cumprido por
fatores sociais no endosso ou rechaço de resultados. Se a multiforme realidade da ciência exige
uma abordagem holista voltada para a imbricação entre suas diversas instâncias, é inevitável
que as ciências sociais tenham função metacientífica relevante por seu potencial de desvelar o
que há de social nos modos de operar da ciência real. É preciso, no entanto, ter presente que a
importância metacientífica das ciências sociais não faz desaparecer o problema do critério de
confiabilidade metodológica à luz do qual se escolhe uma de suas teorias para estudar a ciência:

A meu juízo é surpreendente e decepcionante a ideia de se recorrer à
sociologia ou à psicologia (ou, como Pearce Williams recomenda, à história
da ciência) em busca de esclarecimento a respeito das metas da ciência e de
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seu progresso possível. De fato, a sociologia e a psicologia se mostram, em
comparação com a física, repletas de modas e dogmas incontrolados. A
sugestão de que nelas podemos encontrar alguma coisa similar a uma

o recurso retrocessivo a tais ciências, muitas vezes espúrias, nos ajudar a
enfrentar essa dificuldade específica? Não é sociológica (nem psicológica nem
histórica) a ciência à qual se precisa apelar a fim de decidir ao que equivale a

ciência
evidente que não se deseja recorrer à facção lunática sociológica (ou
psicológica ou histórica)? E a quem se quer consultar: o sociólogo (psicólogo
Popper, 1976, p. 57)

A essas críticas ao emprego das ciências sociais, Kuhn reage de modo pouco
-me saber o que tencionam tais considerações, já que em minha opinião

constatar que Kuhn diverge amplamente de Popper quanto à importância dos estudos sociais
sobre a ciência, mas tende a concordar com Popper no que diz respeito à baixa confiabilidade
explicativa das teorias sociais. Torna-se difícil entregar às ciências sociais a missão crucial de
reconstruir explicativamente a funcionalidade das ciências maduras, entrelaçando-a com sua
até que um primeiro paradigma
seja alcançado, o desenvolvimento de uma ciência se parece bem mais com o das artes e da
maioria das ciências sociais do que com o padrão que a astronomia, por exemplo, tinha já
(1963, p. 354).
Para Kuhn, a existência de uma teoria bem articulada e amplamente acolhida é uma condição
que, a despeito de desejada, nenhuma ciência alcança em seus primórdios. A seu ver, poucas,
quiçá nenhuma, das ciências sociais chegaram hoje a essa condição. À luz desse tipo de
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argumentação, fica difícil aplicar uma teoria social no entendimento das ciências maduras cujo
(1963, p. 356).
Kuhn não logra promover uma Mudança de Paradigma nos estudos sobre a ciência,
porque ficou faltando a teoria apta a revelar como se dá a legitimação social dos resultados
científicos. A reversão gestáltica deixa de ocorrer porque, a nosso juízo, o projeto kuhniano não
logra comprovar como razões e fatores se imbricam nas tomadas de decisão dos cientistas. É
dificil encontrar ou elaborar uma sociologia da ciência que se enquadre no figurino kuhniano,
ou seja, que explique a incidência dos fatores sociais sem deixar de atentar para os crivos
cognitivos de avaliação dos resultados obtidos. O tipo de estudo sociológico da ciência
defendido em The Structure, frisa Kuhn, procurara mostrar que o valor e o estatuto do
conhecimento não diminuem quando vistos como tendo natureza social.
Deixando de contar com a produção sociológica existente, Kuhn afirma ter continuado
a fazer por conta propria

sociologia de tais comunidades, extraindo-a da própria experiência

com a interpretação de textos científicos completada por sua experiência como estudante de
(1983, p. 28)

deplorável de fazer

(1983, p.28); e que não lhe ocorreu que seu resultado seria, enquanto sociologia, dispensar
atenção aos membros

. Esse tipo de reconhecimento ajuda a

entender por que quase tudo que Kuhn apresenta como da alçada da sociologia compõe um
conjunto de teses generalistas com diminuto poder elucidativo. Ainda está por ser elaborada a
sociologia da ciência com real poder descritivo-explicativo que Kuhn aspirava a acoplar a seu
projeto metacientífico hibrido.
Quando Kuhn

ma ciência madura [...] fatores externos [...] possuem

deixa de dar indicações precisas de como mensurar essa influência. Diante das tantas
dificuldades de se traduzir a linguagem da causalidade dos fatores para a da justificabilidade das
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razões, e vice-versa, Kuhn opta, em nossa opinião, por racionalizar os fatores e funcionalizar as
razões. Os resultados são, ao mesmo tempo, instigantes e frustrantes. A terceira via deixa a
impressão de que, para que pudesse ser percorrida com êxito, precisaria pressupor uma espécie
de harmonia preestabelecida entre razões e fatores. Fica complicado identificar interações
quando há assimetria, quando o poder dos relata não se mantém estável; e principalmente se as
dissonâncias entre eles só puderem ser superadas se houver a compulsão epistêmica das razões
ou a determinação causal dos fatores.
Barnes (1982, p. 88), um dos próceres do Programa Forte, atribui a Kuhn a tese de que,
na ciência normal, um paradigma jamais é aceito exclusivamente por considerações lógicas em
virtude de sempre existir evidência a sustentá-lo e evidência que o põe em questão, argumentos
favoráveis e contrários, de tal modo que é usado na pesquisa por acordo, não por justificações
obrigatórias. Kuhn parece fazer reparos a leituras como a de Barnes quando sustenta que nada

-116). Mesmo ressaltando

pp. 117-118). Mesmo dando declarações desse tipo, Kuhn se queixa de muitas de suas teses

pudessem acreditar em qualquer coisa de seu agrado bastando para isso que primeiramente
decidissem com que concordar para, em seguida, impô-lo tanto a seus colegas quanto à
-116).
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Recusando-se a considerar a Bau material determinante em última instância das
criações ideacionais da Überbau, Kuhn busca estabelecer, como faz em The Structure, analogias
funcionais entre as revoluções científicas e as político-sociais. O problema é que, para identificar
os vínculos entre razões e fatores, é necessário alcançar sólido conhecimento tanto sobre a
sociedade quanto sobre a ciência. É imprescindível saber como atuam em geral os fatores sociais
para se compreender como incidem especificamente sobre a ciência. Para advogarem que os
conteúdos são socialmente construídos, os sociólogos precisariam conhecer a fundo tanto o
funcionamento da sociedade quanto o da ciência. No fim das contas, os sociólogos da ciência
geram a desconfiança de que carecem do indispensável conhecimento tanto sobre a sociedade
quanto sobre a ciência para poderem prover um entendimento integrado de ambas. Kuhn

que toma as comunidades científicas e seus produtos como objetos de escrutínio sociológico
sem alterar o modelo adotado para investigá-

-30). Para essa sociologia,

campo empregam na explicação; e os interesses apontados continuam tendo natureza
-30).
Difícil discordar da avaliação do próprio Kuhn de que os resultados obtidos muitas
vezes parecem desastrosos. Kuhn torna a discussão do papel da sociologia particularmente
difícil porque nunca define de modo preciso de que tipo de teoria sociológica se trata; por isso
deixa de indicar de que modo, e com que abrangência, deve a sociologia ser aplicada no estudo
da ciência. Com identidade e função pouco nítidas, a sociologia por ele considerada, apropriada
ao estudo da ciência, seria a capaz de explicar o impacto dos fatores sem suprimir o papel
cumprido pelas (boas) razões. Fica a dúvida de se a sociologia que se debruça sobre conteúdos
explicativos tem como evitar subordinar as razões aos fatores, tendo em vista que busca alcançar
um tipo causal de explicação.
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Uma metaciência com pretensões a apreender a relação entre fatos da vida social e
conteúdos científicos demanda a articulação entre a explicação sociológica, a reconstrução
histórica e a análise conceitual epistemológica. A abordagem multidisciplinar

requerida pela

visão holista que encara a ciência como totalidade na qual os componentes epistêmicos
aparecem em inextricável associação com as funcionalidades institucionais e os ritos
comunitários

rejeita a postulação de um contexto da justificação com vida própria. Sendo a

ciência pensada como totalidade, o desafio reside em elaborar e fundamentar uma teoria das
relações sincrônicas e diacrônicas entre razões e fatores no interior do paradigma. Abandonar
o paralelismo, a visão de que os eventos típicos do plano cognitivo ocorrem e evolvem em um
eixo, e os fatos do plano social em outro, torna necessário desvelar como seguem juntos pelos
mesmos trilhos. A interpenetração entre razões e fatores é mais difícil de ser evidenciada que a
separação entre CD e CJ. O paralelismo pode inclusive lançar mão de uma suposição metafísica,
por mais questionável que isso seja, como a da harmonia preestabelecida entre o epistêmico e
o social. A postulação de imbricação gera a suspeita, o que equivale a defender, de forma sobreptícia, a dependência das razões aos fatores.
Kuhn lamenta no speech que seu Programa não foi levado adiante por estudos
especializados e foi desconsiderado pelas filosofias da ciência que obstinadamente
permaneceram internalistas. Sendo assim, reconhece que ficou faltando a ampla confimação de
suas teses. Ao enfatizar no speech

Structure quanto

(Kuhn, 1983, p. 28), ele deixa claro que a terceira via se defronta com o desafio de executar um
programa de reconstrução da ciência em que funcionalidade e racionalidade sejam tratadas
como interconectadas por mais que sejam estudadas

por força das diferentes expertises e da

divisão social do trabalho intelectual por diferentes disciplinas.
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A tese de que os diferentes constituintes do ser da ciência formam uma unidade
inextricável demanda

por não poder ser defendida de modo estritamente epistemológico

.comprovação histórico-empírica que, na melhor das hipóteses, tem sido alcançada de forma
pontual. O enfoque que postula a interconexão entre razões e fatores sempre esbarrou em
dificuldades, como a de definir o que cabe à sociologia, à psicologia ou à economia investigar
na ciência e de que maneira seus resultados podem ser associados. O recorrente destaque dado
por Kuhn à mistura do racional com o social
tem guiado e motivado não é simplesmente por que os cientistas escolhem os problemas que
escolhem, mas também, e de modo ainda mais urgente, por que a natureza especial da prática
de grupo nas ciências tem sido tão impressionantemente bem-sucedida em resolver os
aponta para uma terceira via, mas não
dá indicações precisas de como chegar a ela e percorrê-la.
Na falta do mapa que permita localizá-la com exatidão, a terceira via pouco vai além, a
despeito do esforço historiográfico de Kuhn, de um programa metacientífico. Em que pese a
maneira com que enfatiza o caráter social da atividade científica, Kuhn acredita que não se
justificam leituras de sua obra que a vinculam às seguintes teses: 1) os fatores que determinam
em que os membros de uma comunidade científica escolhem acreditar são essencialmente
irracionais, questões acidentais ou de gosto pessoal; 2) nem a lógica nem a observação, e nem
as boas razões, estão envolvidas na escolha de teoria; 3) o que quer que a verdade científica seja,
é completamente relativista. Kuhn considera essas conclusões equivocadas e danosas. O
problema é que foram inspiradas em algumas passagens de sua obra.
Ao responder aos comentários de Polanyi à sua comunicaçãoão é, afinal de contas, o
indivíduo que decide se suas descobertas ou invenções teóricas se tornarão parte do corpo da
ciência estabelecida; ao contrário, é sua comunidade profissional, uma comunidade que tem o

90

privilégio, e por vezes o exerce, de considerá-lo um

(1963, pp. 394-395).

Arrematando seus comentários às observações de Polanyi, Kuhn afirma que leva mais a sério a
de suas concepções que o comentário de Polanyi sugere. Kuhn emprega o
termo desviante para caracterizar situações comportamentais que deixam de ser aceitas pela
comunidade. Se a comunidade científica tem o poder de declarar alguém desviante sem lastrear
tal qualificação em boas razões, opera à semelhança de uma ortodoxia que, impermeável a
crivos críticos, caprichosamente impõe taxonomias com forte impregnação ideológicoaxiológica. E se o critério de banimento do desviante for decisivamente social, não há por que
perder tempo com considerações de natureza epistêmica. Se o critério fosse racional, não estaria
em questão tachar alguém de desviante e sim, impessoalmente, qualificar como erradas ou falsas
as ideias que professa.
Ademais, Kuhn discorre sobre a funcionalidade da ciência, utilizando termos como
dogma e conversão, impregnados de carga religiosa e tradicionalmente associados à geração de

idola. Deixando de utilizar noções consagradas das ciências sociais para descrever fatos
encontráveis na ciência, Kuhn recorre a um vocabulário que dá azo a polêmicas. O uso de
termos como dogma e conversão gera a impressão pela forte conotação religiosa que encerram
de que, em ciência, muitas decisões e escolhas não se curvam a preceitos basilares da

Depois de caracterizar como b

quando conceb
de conversão religiosa), quando sustenta inexistir transição racional e ideia de progresso a
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Acreditamos que, se Kuhn optasse pela terminologia metafísica, suscitaria menos
confusão conceitual. Entre outras razões porque, na discussão de escolhas metafísicas, boas
razões podem, em princípio, ser sempre apresentadas. Como da metafísica ninguém escapa, no
lugar de dogma se poderia coloc
-conceitual capaz de predefinir
o que buscar na realidade, de indicar a modalidade de inventário ontológico a ser feita. Por
também ter o condão de indigitar o tipo de operação intelectual ou procedimento metodológico
que cabe empregar, a noção de pressuposição absoluta poderia apropriadamente fazer parte do
jargão kuhniano. Passar a ver de modo completamente diferente não é necessariamente uma
mudança semelhante a uma conversão. Mesmo porque a troca de um esquema mental ou
conceitual por outro não precisa, ainda que subsistam profundas divergências entre eles, evocar
algo parecido à substituição de uma fé por outra. É controverso que, na ciência, ocorra uma
experiência de conversão similar à que ficou emblematicamente caracterizada pelas palavras
proferidas por São Remigio, o apóstolo dos francos, na pia batismal no instante em que, de
modo performativo, operava a conversão do rei Clovis: Curva a cabeça, altivo sicambro: adora

O emprego de terminologia diretamente associável à religião deu azo a que os críticos
qualificassem Kuhn de irracionalista. Lakatos carrega nas tintas quando advoga que a mudança
científica
podendo ser regida por regras da razão, cai totalmente no domínio da psicologia (social) da
descoberta

udança de paradigma é

vista como conversão, considerações epistêmicas são dispensáveis; e tudo que importa é buscar
na política ou na sociologia a teoria capaz de explicá-la. Para não ser trivial, a tese de que o
endosso ou rechaço de conteúdos científicos envolve componentes de natureza social precisa ir
além das generalidades. O conceito de comunidade científica não é formulado por Kuhn com
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o rigor sociológico requerido, o capaz de tornar possível identificar que rituais e procedimentos
singularizam o trabalho coordenado dos cientistas. Fica faltando identificar precisamente o
impacto de fatos comunitários na aferição, por exemplo, da credibilidade explicativa em
comparação com os modos comuns de se definir socialmente a aceitação de crenças. Para que
tivesse sido bem-sucedida, a terceira via teria de ter derrubado o muro que impede a
comunicação entre CD e CJ, apontando variações ou regularidades nos modos de razões e
fatores interagirem. É complicado determinar em que casos típicos prevalecem os fatores e em
quais as razões se, nas tomadas de decisão, estão em inextricável associação. Borrar a fronteira
entre ways of discovery e ways of validation é inútil se não se é bem-sucedido em desvelar
sincrônica e diacronicamente como se entrelaçam razões e fatores nos processos de endosso e
rechaço de conteúdos.
Se critérios de aferição epistêmica são insuficientes para explicar as tomadas de decisão,
então é necessário identificar e mensurar o impacto dos fatores sociais. Não tendo o cientista
como evitar a influência dos fatores sociais, está em questão realizar estudos sociológicos que
determinem de que modo e em que extensão as decisões dos cientistas são afetadas por eles.
Isso explica por que Kuhn, a despeito de buscar uma terceira via, prioriza o estudo dos fatores
sociais, dando destaque ao que genericamente chama de sociologia da ciência. A dificuldade é
que os fatores que influenciam as opções e decisões do pesquisador precisam ser estudados por
uma sociologia do paradigma, que faz parte de uma sociologia geral. Estando a atividade

e de o paradigma ser operado por uma comunidade cuja natureza é primariamente social.
Como os fatores agem sem que se tenha como propor roteiros causais alternativos, a atuação
do cientista, caso seja afetada por eles, precisa ser explicada mais pela incidência deles que por
meio de razões epistêmicas. E essa explicação não foi proporcionada por Kuhn.
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Sendo as tomadas de decisão em ciência resultantes da articulação de razões com fatores,
é fundamental associar a problemática da justificação epistêmica com a explicação sociológica
causal. Isso envolve determinar os respectivos pesos das razões e dos fatores no aval que o
trabalho de um pesquisador recebe dos membros da comunidade científica. Uma dificuldade

poder decisório, podem ser consciente e intersubjetivamente compartilhadas e questionadas.
Em contraposição, os fatores sociais não são apreendidos pelos pesquisadores que sofrem seu
impacto; sua incidência em uma ciência precisa ser apreendida por outra. Para um critério

epistêmico se pode, em princípio, pensar em alternativa, de tal modo que há sempre um leque,
ainda que diminuto, de possibilidades a considerar. Exemplifica isso o longo debate entre
priorizar a busca de confirmação ou a realização de diuturnas tentativas de refutação de
hipóteses. Em busca da melhor explicação, da confiável predição e da eficaz aplicação, é cabível

não se pode dizer quando se pensa que a pesquisa sob a égide de um paradigma se desenvolve
com base em regras que são dele e não princípios metodológicos universais. Sem compreender
como cada conjunto

o das razões e o dos fatores _ atua em separado, fica difícil atribuir um

poder decisório a cada um deles. Na hipotética situação em que as razões se colocam a favor do
endosso de uma teoria e os fatores militam contra sua adoção, ou vice-versa, não há como

de que modo as primeiras se submetem a imperativos
lógico-empíricos e os segundos a nexos de causalidade. Como os fatores detentores de poder
causal são determinantes independentemente das razões que possam ser invocadas pelo
cientista, não há como evitar que prevaleçam mesmo quando contrariam razões. O conflito em

resolve no âmbito do paradigma sem recurso a qualquer tipo de normativismo metodológico.
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2. Conclusão

Acreditamos que Kuhn fracassou em prover uma teoria unificada da ciência capaz de
identificar o alcance do papel cumprido pelos fatores sociais nos processos de aceitação ou
rejeição de teorias e resultados científicos. Com isso, não pode ir além da tese generalista de que
os fatores sociais atuam em articulação com as razões. Fica proposta a terceira via sem se saber
como percorrê-la. Ainda que fique comprovado que os procedimentos metodológicos não
cumprem função autônoma, fica faltando descrevê-los e explicá-los em simbiose com os ritos
comunitários. O que deixou o projeto reconstrutivo de Kuhn irrealizado foi rejeitar tanto a
autonomia das razões quanto a entronização dos fatores sem conseguir revelar como
efetivamente interagem. Por isso, não vai muito além de exemplos históricos pontuais de como
o processo de produção e institucionalização da pesquisa científica se mostra imbricado com a
dimensão cognitiva. Por mais que a filosofia da ciência tradicional configure um tipo de

comunicação com a realidade social, a solução não está em simplesmente substituí-la por uma
sociologia generalista da ciência. Sem a integração entre as disciplinas que estudam as várias
dimensões da atividade científica, não há como comprovar a hipótese de que subsiste
indissociabilidade entre justificação racional e ritualização social. Atrelar razões epistêmicas a
fatores sociais implica conferir à sociologia poder metacientífico especial que só se legitimará
se ela se mostrar possuidora de comprovada capacidade explicativa. Quando afirma que na

mob psychology
entende que em Kuhn os fatores sociais são determinantes e as razões epistêmicas coadjuvantes
a pont
que dão azo a leituras como a de Lakatos, por mais que Kuhn seja propositor de uma terceira
via.
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A tese da inexistência de um conjunto de procedimentos metodológicos capaz de
autonomamente aferir conteúdos torna necessário desvelar de que modo os fatores sociais

A grande dificuldade enfrentada por Kuhn é a de que a pretensão de explicar como transcorre

socialmente o processo de legitimação de conteúdos científicos exige que se compreenda prévia
ou concomitantemente como funciona a sociedade. Por envolver o reducionismo explicativo,
que conduziria à eliminação das questões epistemológicas em prol de explicações sociológicas,
a substituição da concepção de conhecimento como crença verdadeira justificada pela de crença

socialmente causada não é defendida por Kuhn.
O projeto kuhniano se mantém incompleto por incapacidade de determinar os pesos
que razões e fatores sociais podem ter na definição do curso trilhado por um programa de
pesquisa. A crença na imbricação entre regras de inferência e crivos empíricos com fatores
psicossociais demanda comprovação multidisciplinar jamais provida. Em virtude de demandar
comprovação empírica, a postulação de associação inextricável entre racionalidade e
funcionalidade não pode ser sustentada de modo estritamente filosófico. Se os pesos das razões
e dos fatores variarem, só os estudos de caso poderão detectar isso, de tal modo que definir
como a validação (epistêmica) se relaciona com a legitimação (social) dos resultados demanda
privilegiar o estudo historiográfico. A enorme importância atribuída por Kuhn à história da
ciência gerou um boom de estudos que não produziu reconstruções que provassem que razões
e fatores se entrelaçam. E a sociologia da ciência não logrou estabelecer e mensurar o poder
decisório dos fatores.
Por rejeitar o pressuposto de uma determinação do racional pelo social, e a crença em
uma espécie de harmonia preestabelecida entre eles, a terceira via só se viabiliza se desvelar
histórica e empiricamente como ocorre a postulada articulação estrutural e processual entre
razões e fatores. E, para tanto, é imprescindível uma sociologia da ciência, ainda por ser
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elaborada, que tenha sucesso em explicar a atuação dos fatores. Se os fatores não entram em
cena de modo decisivo apenas quando é preciso escolher uma dentre várias teorias explicativa
e preditivamente equivalentes, se mesmo nos casos em que boas razões são identificadas não se
justifica considerá-las suficientes para as escolhas explicativas feitas pelo cientista, então o
processo de tomada de decisão é uma teia intrincada na qual se misturam a justificação
epistêmica e a legitimação social. O problema é que, se a tomada de decisão for um processo
bifronte e se o relacionamento entre razões e fatores for historicamente variável, não haverá
como criar uma teoria social (generalizadora) da ciência. E o estudo ideográfico, voltado para a
determinação caso a caso do peso das razões e dos fatores, não confere o suporte evidencial
suficiente à terceira via.
A proposta de funcionalizar as razões e racionalizar os fatores envolve extinguir as
fronteiras entre filosofia e sociologia da ciência. A incapacidade de identificar o papel cumprido
pelos fatores leva à defesa da tese generalista de que estão em inextricável associação com as
razões. Debalde proclamar, sem confirmar empiricamente, que sem o poder propulsor dos
fatores as razões não se impõem. À terceira via, da dupla dependência, falta comprovar como
os determinantes da causalidade e os imperativos da racionalidade se integram. Para a terceira
via, Kuhn esboçou mapas e sugeriu formas de percorrê-la sem que os destinos vislumbrados
fossem alcançados. A teoria social da ciência deixou de ser elaborada porque as ciências sociais
nunca fizeram a parte que a elas cabia.

o estudo

social da ciência e o desenvolvimento das ideias científicas permanecia, na maioria dos lugares,
quase

. Como

se vê, Kuhn atribui a si mesmo o mérito de ter localizado o fosso e de ter sugerido uma
modalidade de abordagem que poderia levar à sua superação. O diagnóstico de Kuhn no speech
é o de que ficaram faltando as investigações multidisciplinares com efetiva capacidade de
identificar e explicar o interplay entre razões e fatores.
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Fica faltando na obra de Kuhn uma sociologia sistemática da ciência que vá além da
pregação generalista de que a ciência possui uma funcionalidade institucional indissociável de
sua racionalidade operacional, que explique como se formam e se reproduzem os

relacionamentos típicos entre razões e fatores. Kuhn r
Structure é uma contribuição à sociologia da ciência, então o núcleo dessa contribuição se
1983,
p. 28). Apesar de a associação entre diferentes modalidades de estudo sobre a ciência ter sido
sempre enfaticamente defendida por Kuhn e ter sido esboçada em The Structure, jamais foi
devidamente implementada. Para que o projeto kuhniano não ficasse incompleto, teria de ter
deixado de ser uma genérica teoria social da ciência para se tornar uma explicação do que há de
social no modus operandi da ciência.
Defendemos que o projeto reconstrutivo de Kuhn ficou inacabado por não ter logrado
comprovar que razões e fatores atuam em simbiose, e muito menos desvendar como se dá a
variável articulação entre eles. A filosofia e a sociologia da ciência não se associaram de modo a
contribuir para uma gradual e crescente confirmação dos insights presentes na obra de Kuhn.
A indicação de uma nova avenida de investigação sobre a ciência feita por Kuhn não deu origem
a estudos históricos e sociológicos capazes de pavimentá-la. Um Programa Misto, que busca
evitar tanto a entronização das razões quanto a determinação dos fatores, precisa de uma
sociologia epistemologizada ou de uma epistemologia socializada da ciência. Na falta delas, o
projeto de Kuhn ficou inacabado.
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Capítulo 3
Thomas Kuhn e a demarcação entre as ciências naturais e as ciências
humanas
Carlos Jacinto Motta

Discutir critérios de demarcação para as ciências é uma tarefa que tem ocupado muitos
dos mais influentes filósofos da ciência e epistemólogos do século XX. De critérios semânticos
e antimetafísicos até critérios procedimentais de testes, muitas possibilidades de distinção,
sobretudo entre ciência e pseudociência, foram criados e encontraram muitos adeptos. A
distinção entre ciências humanas e ciências naturais apresenta um caso especial para a história
das ciências, uma vez que a visão positivista, tão frequentemente defendida por especialistas,

como modelo ideal [aqui a palavra paradigma, no uso corrente e não especializado, seria a mais
apropriada, mas evitamos seu uso seguindo a indicação do próprio Thomas Kuhn] para a
avaliação de qualquer outra ciência. O caso de Comte é emblemático e talvez possa ser a origem
dessa situação,1 pois ele propôs a criação de uma ciência social (o que hoje entendemos chamar
de Sociologia) considerada como Física Social. Essa nova disciplina científica completaria o rol
das ciências que estudam os fenômenos naturais, conforme indica a seguinte passagem:

1

Podemos encontrar referências a uma espécie de reducionismo já um século antes de Comte, em Hume, por
exemplo. No subtítulo de sua maior e mais importante obra, A Treatise of Human Nature, lemos que a intenção
do autor era aplicar o método experimental de Newton na filosofia moral. Mesmo considerando que uma ciência
acerca do homem seria de maior utilidade, uma vez que dela dependeriam as demais ciências, Hume a subordina
metodologicamente à física matemática, o que cria dificuldades epistemológicas intransponíveis para seus
praticantes.
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Posto que a fundação da física social completa o sistema das ciências naturais, torna-se
possível e mesmo necessário resumir os diversos conhecimentos adquiridos, que
atingiram, então, um estado fixo e homogêneo, a fim de coordená-los, apresentando-os
como diferentes ramos dum tronco único [...]. (Comte, 1978, p. 10)

Mesmo reconhecendo que não se pode exigir da nascente física social o mesmo grau de
perfeição que as demais físicas (celeste, terrestre e orgânica) alcançaram, Comte considera que
ela completa o conjunto das ciências pautadas na observação, de modo que nenhum fenômeno
observável poderia deixar de se enquadrar em alguma delas. E, sendo assim, as ciências que
possuem tanto um objeto quanto uma metodologia, que não se aproximam da Física, ficam em
situação delicada e, muitas vezes, senão sempre, acabam excluídas do rol das ciências
propriamente consideradas como produtoras de conhecimento válido.
Como sabemos bem, a visão positivista acerca do conhecimento científico reinou quase
que absolutamente até meados do século XX e teve, entre os membros do chamado Círculo de
Viena, seus mais destacados defensores. Nessa corrente, o caráter científico de um
conhecimento era estabelecido na muitas vezes complexa relação entre lógica, linguagem e
observação, e questões de sintaxe e semântica que ocuparam boa parte dos debates, artigos e
livros a ela vinculados.
Por meio da elaboração e teste de enunciados logicamente consistentes e referentes a
partes de um mundo objetivo dado, os positivistas lógicos esperavam purificar de vez as ciências
de todo e qualquer elemento metafísico

calar-

tal procedimento tem uma relação direta com a

). Somente enunciados testáveis poderiam ser aceitos para a constituição

de um corpo de conhecimento válido e nenhum enunciado metafísico é testável. E testar um
enunciado significa poder colocá-lo em uma situação tal que seu conteúdo possa sustentar
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predições acerca de eventos (fenômenos) por meio de relações causais que são confirmadas ou
refutadas.
Como se vê bem, as exigências metodológicas para as ciências eram bem rigorosas e,
para alguns positivistas lógicos como Carnap e Neurath, seriam suficientes para o
estabelecimento definitivo de uma visão científica do mundo, velho sonho de Comte. Por detrás
dessa concepção estava a crença de que não haveria no mundo enigmas indecifráveis ou
aspectos insondáveis das coisas, o que permitiria a exploração de todo o mundo por meio da
ciência.
Nas propostas do Círculo de Viena, encontramos a ideia de que seria possível a criação
de uma linguagem artificial, chamada linguagem das coisas, capaz de traduzir de modo objetivo
todos os enunciados das diversas especialidades científicas. Ainda repercutindo as ideias de
Comte, mas de modo muito mais sofisticado e elaborado, os positivistas lógicos estavam
defendendo um claro e evidente reducionismo na taxonomia das diversas ciências. Assim, o

fisicalismo, doutrina que defende que tudo o que existe no universo se reduz a fenômenos
observáveis e descritíveis em uma linguagem universalmente compreensível, passa a ser a
linguagem adequada para o discurso científico, isto é, verdadeiro, acerca do mundo. Qualquer
ciência, para ser assim considerada, deverá elevar seus objetos e sua linguagem ao nível das
realidades fisicamente observáveis; e isso vale inclusive para as ciências humanas.
Os fundamentos e desdobramentos de tal visão científica do mundo seriam
apresentados em uma Enciclopédia Internacional da Ciência Unificada, tarefa de obvia
inspiração iluminista que os membros do Círculo de Viena se empenharam em realizar durante
várias décadas. E, como é bem sabido, foi justamente como parte da Enciclopédia que Thomas
Kuhn publicou seu ensaio A estrutura das revoluções científicas, obra que lançou Kuhn no rol
dos pensadores mais influentes do século XX, ao mesmo tempo que lançava o positivismo no
rol das utopias não alcançadas e abandonadas.
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A publicação de A estrutura tem sido considerada um marco na epistemologia das
últimas cinco décadas e, sem qualquer dúvida, mudou o panorama da filosofia e história da
ciência de modo definitivo. Kuhn trouxe para o debate acerca da cientificidade uma visão
inovadora e provocante, com força suficiente para desbancar o ideal de progresso positivista,
além de fazer ruir o mito da neutralidade e imparcialidade que as diversas ciências e seus
praticantes costumavam defender. Agora, elementos sociais, políticos, culturais e psicológicos
tinham um papel tão determinante quanto a observação, a lógica, a confirmação e a consistência
teórica na produção e aceitação dos conhecimentos. Toda ciência, notou Kuhn, e todo cientista
compartilham de uma constelação de elementos dos mais diversos e que formam sua
cosmovisão. E toda teoria, lei, descrição ou previsão científicas são derivações dessa
cosmovisão, chamada inicialmente de paradigma.
De acordo com o posfácio de 1969, Kuhn passa a chamar de matriz disciplinar o que
fora chamado de paradigma em seu ensaio. A razão apresentada para tal mudança foi a redação
original deixar margem a dificuldades e mal-entendidos gratuitos. A substituição do termo
também leva em conta, segundo Kuhn, que os cientistas se sentem afiliados a uma comunidade
científica por meio do compartilhamento de uma teoria, mas teoria é uma palavra com
significado muito restrito e insuficiente para substituir paradigma ou cosmovisão. Por isso,

matriz disciplinar passa a ser aquilo que uma comunidade científica compartilha, e comunidade
científica é o grupo que compartilha uma matriz disciplinar.
De modo geral e simplificado, Thomas Kuhn afirma no Posfácio de 1969 que as
características que compõem uma matriz disciplinar são: a) as generalizações simbólicas,
expressões empregadas sem discussão ou dissenção; b) os componentes metafísicos,
compromisso coletivos com crenças que servem como modelos; c) os valores; e d) os

exemplares, as soluções concretas de problemas encontrados nos manuais. No artigo intitulado
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de 1974, Kuhn repete essa caracterização de matriz
disciplinar, mas agora ele omite os valores como um dos componentes mais fundamentais.
Como A estrutura deixa bem claro para todo leitor, somente com a posse de uma matriz

disciplinar amplamente compartilhada é possível a existência da ciência normal, aquele
empreendimento científico cuja principal atividade é a resolução de problemas e cujo sucesso
significa o que chamamos de progresso científico. Sem uma matriz disciplinar amplamente
aceita ou a existência de várias matrizes em competição, não haveria ciência normal. Tal
situação caracteriza uma ciência ainda não desenvolvida ou o período de quebra de paradigma,
momento de ruptura com os compromissos e crenças que resulta na chamada revolução
científica, segundo o pensamento de Kuhn.
Tal caracterização das ciências permite um curioso debate acerca da demarcação entre
ciência e não ciência, e entre ciências naturais e humanas. Enquanto a descrição de Kuhn
evidencia uma mudança radical na imagem das ciências duras, aproximando-as mais e mais das
outras ciências, menos consistentes, as ciências humanas ainda enfrentam dificuldades em sua
identificação como ciência genuína. A razão para isso é, de modo geral, as ciências humanas
serem multiparadigmáticas, mas não apresentarem as demais características que permitiriam
que fossem classificadas como ciências em processo de revolução (ciência em crise), situação
na qual a existência de diversas matrizes disciplinares em competição é comum.
Como durante o processo revolucionário não há unidade nos compromissos assumidos
pela comunidade científica, a tarefa de resolução de problemas que marca a atividade científica
não pode ser realizada a contento e as soluções apresentadas para os problemas não conseguem
impor o necessário consenso para o estabelecimento da ciência normal. Conforme Kuhn
apresenta nos capítulos 5 e 6 de seu A estrutura, é na crise que geralmente surge uma nova
teoria, capaz de dar conta dos problemas não solucionados e explicar as anomalias. Mas uma
nova teoria científica não abriga, necessariamente, os saberes produzidos por uma teoria
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anterior, tampouco possui maior capacidade preditiva; apenas responde melhor aos elementos
originadores da crise de modo a transformar, muitas vezes, o que antes era uma anomalia em
uma teoria aceita ou em uma evidência confirmadora para uma nova teoria.
Nas ciências humanas, ao contrário, a busca por novas teorias parece ser a atividade
corriqueira realizada por seus integrantes. Muitas vezes, é justamente uma nova teoria
produzida a responsável pela crise. Logo, as ciências humanas enfrentam muitos problemas
quando se busca os critérios para estabelecer sua cientificidade e decidir se elas são ciências em
crise ou se são ciências jovens ainda, o que explica a falta de um consenso em torno de uma
mesma matriz disciplinar. Quer dizer: o mesmo fenômeno pode ser explicado segundo uma
cientificidade presente ou ausente, e não se tem elementos claros o suficiente para escolher
corretamente a melhor alternativa para classificar as ciências humanas.
Para tornar o assunto em questão ainda mais embaraçoso, Kuhn declara em seu artigo

É claro que uma ciência não precisa possuir todas as características (positivas ou
negativas) que se mostram úteis na identificação de disciplinas como ciências: nem
todas as ciências são preditivas, nem todas são experimentais. Nem precisa ser sempre
possível, considerando essas características, decidir se uma dada atividade é ciência ou
não: essa questão não precisa ter uma resposta. (Kuhn, 2006, p. 262)

O que é mais surpreendente aqui é que Kuhn parece estar bem ciente da necessidade de
se estabelecer critérios de demarcação para as ciências, mas também tem plena consciência da
ausência, ou imprecisão, deles. No mesmo artigo citado, na página 260, ele afirma que
-se a atividade de um grupo como científica (ou artística, ou médica) em parte por
sua semelhança a outros campos no mesmo grupo e em parte por sua diferença com respeito a
atividades
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alguns parágrafos à frente, somente por meio do acesso a um vocabulário adequado poderemos
nos referir a atividades de outras épocas e rotulá-las científicas ou não científicas.
E essa questão se converte em uma questão metodológica da história ou da antropologia:
é preciso encontrar e disseminar um vocabulário que permita a descrição e a compreensão de
épocas mais antigas ou de outras culturas. Assim, a investigação de uma dada atividade, seja ela
científica ou não, se dá do mesmo modo que uma investigação a respeito de um acontecimento
histórico ou elemento cultural. Fazer filosofia da ciência, nesse contexto, é o mesmo que fazer
história da ciência, quer dizer, fazer história.
Tais aspectos da investigação histórica ocupam parte significativa da obra de Thomas
Kuhn, uma vez que sua atividade principal é a historiografia da ciência. Para esclarecemos a
visão de Kuhn acerca das características dessa disciplina, trataremos a seguir do problema
metodológico da interpretação, que, segundo ele, é a principal característica das ciências
humanas.

1. O caso da interpretação

Kuhn (2006) trata da disc

aulas acerca da demarcação entre ciências naturais e ciências humanas. Para Taylor, a principal
diferença entre ciências humanas e ciências naturais está na descrição de suas principais
atividades. Sem questionar diretamente a validade epistemológica das ciências humanas,
defende que as ciências naturais são marcadamente uma atividade de resolução de problemas,
enquanto as ciências humanas são acentuadamente uma atividade de interpretação
hermenêutica.
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A princípio essa distinção parece ser adequada, uma vez que é justamente em torno da
capacidade de resolução de problemas que se estabelece a chamada ciência normal, um
empreendimento científico realizado sob a hegemonia de um paradigma amplamente aceito
por uma comunidade científica. As ciências humanas, por sua vez, não demonstrariam a
atividade solucionadora de problemas, pois seu objeto de investigação apresenta a peculiaridade
de estar sempre em transformação, como acontece com a economia e política, por exemplo.
Sendo assim, a descoberta de leis e descrições acuradas dos fenômenos não é possível, e o acesso
aos elementos capazes de fornecer uma explicação para o comportamento humano se daria por
uma constante interpretação.
Kuhn declara não ter dúvidas a respeito da existência de uma linha demarcatória entre
as ciências humanas e ciências naturais, mas afirma discordar que a diferenciação segundo a
atividade solucionadora de problemas e a interpretação hermenêutica se sustente. A razão é
que há também nas ciências naturais a presença de uma base hermenêutica com base na qual
se operam muitas atividades teóricas.
Taylor afirma que a interpretação hermenêutica busca a compreensão das ações e a
recuperação do significado do comportamento de homens em outras épocas ou outras culturas.
A dificuldade, ou a peculiaridade, das interpretações reside no fato de que os elementos
acessíveis aos estudos de tais comportamentos são influenciados por muitos elementos
psicológicos, o que determina seu significado, enquanto que o estudo de elementos ou
fenômenos do mundo natural seriam objetivos e sem significados, e, por isso mesmo,
dispensam a necessidade de interpretações para serem acessados.
Kuhn discorda de Taylor nesse aspecto e afirma que, na verdade, os céus observados em
diferentes culturas, ou mesmo em diferentes épocas, não são os mesmos. Kuhn exemplifica essa
ideia com a comparação da taxonomia dos gregos e a nossa: ambas descrevem os céus como
contendo estrelas, planetas e meteoros, mas, para os gregos, o sol e as estrelas eram diferentes;
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a via láctea era tida como igual ao arco-íris, às estrelas cadentes e aos meteoros (Kuhn, 2006, p.
268). Logo, embora as categorias utilizadas pelos gregos e por nós sejam as mesmas, seu
conteúdo objetivo é totalmente distinto.
O exemplo acima descrito evidencia uma diferença bastante significativa entre a visão
de Thomas Kuhn e a de outros filósofos a respeito das características dos conceitos utilizados
pelas diversas culturas. Em geral, sabe-se que os conceitos são constituídos no interior de
culturas ou subculturas, sendo, então, de sua propriedade e utilizados segundo suas
determinações e necessidades. A apreensão ou aprendizado de conceitos se dá frequentemente
no contexto no qual o conceito é significado, e os conceitos do mundo natural tendem a ser

estão dadas no mundo e são independentes de qualquer cultura. Diferentemente dos conceitos
do mundo natural, os conceitos do mundo social moldam o mundo no qual eles são significados
eles o constituem (Kuhn, 2006, p. 269).
Thomas Kuhn argumenta que não seria possível apontar um planeta ou uma estrela se
o indivíduo não fosse capaz de determinar anteriormente qual objeto perceptivo deveria ser
apontado, o que indica que já se deve ter algum grau de identidade previamente estabelecido ao
se estabelecer que Marte é um planeta e a Lua um satélite. Assim, dizer que apenas os conceitos
do mundo social moldam o mundo no qual o indivíduo os apreende é incorreto, uma vez que,
sob muitos aspectos, aquilo que afirmamos existir no mundo natural é também um elemento
formatado pelos conceitos. E pode ocorrer que, segundo Kuhn, algum indivíduo apreenda um
dado conceito que descreve algum elemento do mundo, mas não se veja obrigado a aceitar as
crenças vinculadas à existência dele.
Assim, o cientista natural não dispõe de um de um mundo pré-fixado e acessível
diretamente por meio de categorias bem definidas e consistentes. Ao contrário, o mundo
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fenomênico é totalmente dependente das determinações paradigmáticas fornecidas pela matriz
disciplinar dominante.
Como consequência, não é possível descrever os elementos de um mundo
conceitualmente estruturado por meio de um diferente conjunto de conceitos estruturados de
modo a configurar um outro mundo, uma outra cultura. Em suma, não é possível descrever o
céu dos gregos por meio dos conceitos que utiliza
nas ciências naturais, não mais do que nas ciências humanas, um conjunto de categorias que
seja neutro, independente de cultura, e no qual a população

seja de objetos, seja de ações

2006, p. 270).
Mais uma vez vemos que os critérios apresentados para a distinção entre ciências
naturais e humanas são atacados e, de um modo geral, podemos dizer que a crítica de Kuhn vai
demolindo a velha imagem positivista de ciência. E aqui, especificamente, divisamos os valores
cognitivos de neutralidade e objetividade serem minados.
Não havendo a possibilidade de descrição objetiva em uma linguagem de dados brutos
para as ciências naturais, temos que admitir que toda ciência possui uma base hermenêutica
que, em muitos sentidos, pode ser confundida com a matriz disciplinar:

Esse conjunto de conceitos é um produto histórico, embasado na cultura em que os
praticantes correntes são iniciados durante o processo de aprendizado [...]. Algumas
vezes tenho falado disso como a base hermenêutica para a ciência de um determinado
período, e vocês podem notar que tem semelhança com o que já chamei de paradigma.
(Kuhn, 2006, p. 271)

E tais conceitos, apreendidos em conjunto pelos iniciados em uma dada disciplina
científica, somente se tornará acessível e compreensível a estudiosos de outras culturas (como
historiadores e antropólogos, por exemplo) por meio de uma hermenêutica. Mas, observa
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Kuhn, mesmo que se assuma como válida a descrição exposta acima, não é possível afirmar que
a atividade cotidiana de uma comunidade científica é hermenêutica:

Se se adota a respeito das ciências naturais o ponto de vista que descrevi [em A
estrutura], é notável que aquilo que seus praticantes fazem a maior parte do tempo, dado
um paradigma ou base hermenêutica, não é ordinariamente hermenêutico. Ao
contrário, eles utilizam o paradigma recebido de seus professores num esforço que
denominei ciência normal, um empreendimento que procura resolver quebra-cabeças
[...]. (Kuhn, 2006, p. 271)

Além disso, os praticantes de uma ciência não se veem como agentes interpretadores,
mas como agentes manipuladores de dados objetivos da realidade.
Mas, e quanto às ciências humanas? Sendo elas também hermenêuticas, não poderiam
gozar de maior prestígio epistemológico? Segundo o pensamento de Kuhn, as ciências humanas
são inteiramente hermenêuticas concepção defendida por Taylor e pela qual Kuhn afirma ter
o mais profundo respeito , enquanto que as ciências naturais são hermenêuticas em muitos
aspectos, mas são predominantemente solucionadoras no estágio chamado de ciência normal.
E, considerando que não existe unidade metodológica nas ciências, poderíamos supor que a
hermenêutica, antes de ser a característica diferenciadora entre ciências, seria o método mais
apropriado para as ciências humanas?
A pergunta, então, deverá ser modificada e assumir uma outra linha de abordagem:
poderiam as ciências humanas agregarem a suas atividades a solução de problemas mediante a
aceitação de uma matriz disciplina
aqui e ali, com o passar do tempo, um número crescente de especialidades encontrasse
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As respostas apresentadas por Kuhn trazem duas informações importantes, embora de caráter
meramente descritivo, para seu programa, digamos, normativo.
A primeira refere-se ao desconhecimento, por parte de Kuhn, de quaisquer princípios
ou impedimentos que barrem a possibilidade de alguma disciplina ou arte das ciências humanas
se constituir como ciência normal. Na verdade, diz Kuhn:

Muito do que ordinariamente é dito para defender a impossibilidade de uma pesquisa
solucionadora de quebra-cabeças nas ciências humanas já foi mencionado há dois
séculos para negar a possibilidade de uma ciência da química, e um século depois para
mostrar a impossibilidade de uma ciência dos seres vivos. (2006, p. 272)

Sendo assim, o que as ciências humanas enfrentam agora já foi encarado por outras
jovens ciências em outros tempos, e o que assistimos foi a uma história bem-sucedida de
constituição de sólidos ramos do saber científico, cuja validade parece, até agora, incontestável.
Kuhn chega a chamar de déjà-vu o sentimento que tem quando avalia tal situação. E afirma
também que tem a impressão de que transições como as mencionadas já podem estar ocorrendo
em ramos com a psicologia ou a economia.
A segunda informação apresentada, e sobre a qual Kuhn diz bem pouco afinal, refere-se
a uma peculiaridade presente no momento de transição entre ciência revolucionária e ciência
normal. No exemplo específico da transição entre o céu dos gregos e o nosso, ou seja, na
transição da concepção ptolomaica de mundo para a concepção copernicana, o processo foi
rápido. Kuhn chega a dizer que a mudança foi relativamente súbita. Mas, o mais importante é
que as pesquisas das quais resultaram as anomalias e os demais problemas enfrentados pelos
astrônomos praticantes da época, e que resultaram depois na revolução copernicana, foram
realizadas tendo como visão de mundo, ou a base hermenêutica, ou a matriz disciplinar, que
sustentava um modelo de céu, a versão de céu vigente há cerca de dois milênios. E, ainda,

113

ressalta Kuhn, que essa versão do céu permaneceu a mesma enquanto duraram as pesquisas

A história de uma dada ciência é marcada por revoluções, mas na história de seu
desenvolvimento interno, no período entre as revoluções, o que encontramos é uma
estabilidade do seu objeto de estudo. Não pode haver ciência se não há um objeto fixo para o
qual as pesquisas são direcionadas. Vejamos as palavras de Epstein a esse respeito:

[...] mesmo nas mudanças conceituais mais radicais é preciso reconhecer que algo
permanece o mesmo na transposição de paradigmas e nas mudanças conceituais mais
radicais. É este algo que garante, afinal, que um experimento crucial seja um

experimento científico tanto no velho quanto no novo paradigma [...]. Este

fatores internos do sistema da ciência. (1990, p. 118).

A conclusão evidente aqui é, dada a instabilidade de um sistema político, ou econômico,
ou social, não se poder esperar qualquer tipo de estabilidade nas ciências a eles dedicadas.
adoura para a ciência normal solucionadora de problemas precisa estar
disponível para os que investigam; uma reinterpretação hermenêutica pode ser constantemente

a ser estudado, a situação parece ser desesperadora, uma vez que a normatividade proposta por
Kuhn resultaria na impossibilidade de uma estabilidade na qual uma ciência normal poderia se
estabelecer. Ainda segundo Kuhn, para algumas ciências, tal situação poderia ser definitiva.
Sobre esse aspecto específico, a que chamo de permanência do objeto, algumas ciências
jovens podem oferecer perspectivas mais promissoras para um futuro epistemologicamente
superior. É o que penso ser o caso da Sociologia e da Psicanálise, que apresentam um caráter
diferenciado no tratamento metodológico de seus objetos.
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A Sociologia apresenta, em suas principais correntes metodológicas, as quais penso
estarem suficientemente bem estruturadas para serem chamadas de matrizes disciplinares, o
que vejo como um vislumbre da necessidade de estabelecimento de um objeto de estudo estável,
ou permanente. Para a corrente materialista, há a concepção de lutas de classes com sua

dialética, na qual o elemento da contradição interna permanece como elemento intrínseco à
tese e responsável pelo movimento que leva à síntese. A síntese, convertida em nova tese, traz
em si nova contradição e o movimento continua, mas sua lógica permanece. Logo, há um objeto
estável a ser estudado.
Já a outra corrente competidora, chamada weberiana, defende a elaboração de um
objeto de pesquisa artificial chamado de tipo ideal. A construção desse tipo ideal visa a
contornar as óbvias dificuldades de se estudar elementos sociais multifacetados, dinâmicos e
plurais. Penso que também podemos considerar o tipo ideal como uma espécie de estabilização
do objeto de estudo. Se tal situação é mesmo promissora para a Sociologia, a ponto de termos
esperança de em breve presenciarmos a normalização de sua atividade, deixo para outros mais
credenciados a tarefa da resposta. Mas, de todo modo, parece inegável que há, pelo menos, a

amadurecimento.
O caso da Psicanálise é mais singular, uma vez que essa disciplina se coloca, ao menos
metodologicamente, entre as duas espécies de ciências segundo Thomas Kuhn. A psicanálise
tem como finalidade exclusiva a resolução de problemas de ordem psíquica e o método
utilizado é a interpretação. Aqui se alia a principal característica da ciência normal, que significa

discutida anteriormente, não pode ser utilizada aqui de modo satisfatório. Mas, segundo meu
entendimento, podemos tomar a ideia kuhniana de permanência do objeto como elemento
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distintivo para oferecer uma interpretação dessa ciência de modo a aproximá-la mais das
ciências propriamente ditas.
Para defender a existência de um objeto de pesquisa que apresenta uma certa
estabilidade e que serve como problema a ser solucionado, dando origem às pesquisas que
resultarão na constituição de matrizes disciplinares para a Psicanálise, considere-se o caso de
Francis Bacon, seguramente um dos mais influentes pensadores da ciência na modernidade.
Segundo sua mais importante obra filosófica, o Novum Organum, a mente humana se encontra
contaminada por elementos estranhos herdados da cultura filosófica, religiosa e social, além de
apresentar tendências naturais dada sua própria constituição, digamos, orgânica. E o resultado
da confluência das tendências naturais da mente com os elementos, como costumes, valores,
vícios e saberes, que são transmitidos pela educação, é uma doença mental cujo principal

sintoma é a precariedade do conhecimento. O remédio oferecido para tal doença é, segundo as
próprias palavras de Bacon, a nova indução.
Sabemos que a obra filosófica baconiana tem caráter quase que exclusivamente
epistemológico, mas não se pode negar a inovação de Bacon ao tratar da condição e da situação
da mente humana em termos da existência de uma doença com possibilidade de cura por meio
da mudança de métodos de pensamento, substituição de valores, eliminação de falsas noções,
criação de novos hábitos ou padrões de comportamento, revisão de crenças, enfim, atividades
que muito se assemelham ao que se espera encontrar em consultórios psicanalíticos.
Inclusive a chamada experientia literata, alternativa metodológica para a resolução de
problemas quando não se dispõe de meios seguros, ou conhecimento estruturado acerca da
instância a ser confrontada, se assemelha muito a uma atividade terapêutica, uma vez que exige
deixar-se conduzir na atividade investigativa (ou analítica) como se estivesse sendo conduzido
por uma mão invisível em meio a uma selva escura e desconhecida. Ou seja, a experientia

literata demanda o reconhecimento da incapacidade, mesmo que momentânea, do sujeito em
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lidar com uma dada situação ou resolver um certo problema, o que o leva a estabelecer uma
relação de confiança na atividade proposta.
Para finalizar, gostaria de salientar que as ideias aqui propostas estão em fase de
amadurecimento e não representam posições definitivas acerca dos temas tratados. As reflexões
filosóficas a respeito da cientificidade ainda têm muito a se desenvolver e há ainda muitos
problemas a serem solucionados. A intenção deste ensaio é apenas oferecer uma nova
abordagem do problema da demarcação, explorando algumas ideias que Thomas Kuhn
apresentou em suas obras, mas que, por falta de oportunidade ou de interesse, não pôde
desenvolver de modo satisfatório. Assim, a demarcação entre ciência e não ciência, ou entre
ciência e pseudociência, ainda se encontra em situação incerta e sem critérios definitivos para
que se possa marcar posição. E, na ausência de critérios justificáveis racionalmente para a
escolha, como disse Kuhn, escolhemos segundo gostos, crenças, influências e demais critérios
exteriores ao campo próprio dos saberes em questão.
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Capítulo 4

Epistémê e matriz disciplinar como Transcendental nas teorias de Michel
Foucault e Thomas Kuhn
Suze Piza

A

sabedoria

traça

limites

também

para

o

(Nietzsche, Crepúsculo dos ídolos)

A compreensão corrente de que a teoria apresentada por T. Kuhn em A estrutura das

revoluções científicas diz respeito apenas às ciências naturais o colocou sempre em uma relação
de distanciamento com as teorias elaboradas por Michel Foucault. Não é difícil encontrar quem
pontue esse distanciamento propondo a arqueogenealogia de Foucault vinculada às ciências
humanas, enquanto o conceito de paradigma (matriz disciplinar) estaria vinculado às ciências
naturais. Neste texto, pretendo mostrar que, independente das devidas distinções já
suficientemente estabelecidas por diversos pesquisadores, há, entre esses dois teóricos e suas
teses acerca da ciência e do saber, uma raiz comum que, se explicitada, facilita a compreensão
de ambos e os aproxima. Tal raiz está em Kant.
Há um tipo peculiar de kantismo em T. Kuhn e Michel Foucault. Isso aparece de
maneira evidente na reformulação feita por ambos do conceito de transcendental. Tal
reformulação é patente quando se percebe que tanto o conceito de matriz disciplinar quanto de

epistémê se apresentam como condição de possibilidade da produção do conhecimento e da
verdade, seja nas ciências naturais, seja nas ciências humanas, seja no discurso de outros saberes
constituídos. O campo transcendental é, ao mesmo tempo, condição de possibilidade (como
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gênese de um dado saber) e território onde cada saber deve ser avaliado pela sua forma de
constituição e pelos seus próprios critérios de verdade. Se colocado em uma perspectiva história
ou material, evidencia-se que nem critérios futuros nem passados podem julgar os discursos de
uma dada época: a normatividade pela qual uma ciência pode ser avaliada é dada apenas pelas
condições do saber próprio daquele campo, que Foucault chama de a priori concreto ou
histórico. Esse a priori concreto ou histórico é parte de um campo transcendental (histórico)
que Foucault chamará de epistémê e Kuhn de paradigma ou matriz disciplinar. É em busca da
compreensão desse campo transcendental que me dedico aqui.

1. Foucault com Kant

Quando Foucault fala de épistemê, está descrevendo uma espécie de solo epistemológico
repleto de discursos que servem de referência para a validação de tudo que é considerado em
um dado momento histórico ou em um dado modo de vida: um campo delimitado. Em uma

epistémê, há conceitos, discursos, valores. Por epistémê, Foucault designa, portanto, um
conjunto de relações que ligam diferentes modelos de discursos correspondentes a uma época
ou modo de vida. Uma epistémê define as condições de possibilidade de todo saber.
Quando falamos de discurso, estamos diante de um dos principais conceitos dessa
Filosofia. A própria arqueologia, método filosófico foucaultiano, nada mais é que um exame

dos discursos. No entanto, esse conceito é usado e abusado em A arqueologia do saber, e
apresentado com sentidos diferentes; a formulação mais geral do conceito indica aquilo que
designa um conjunto de performances verbais, e, por discurso, entende-se, então, o que foi
produzido como signo, ou conjunto de signos, ou até como atos de formulação, série de frases
e proposições. Dessa definição mais ampla pode-se privilegiar, para compreender melhor as
teses de Foucault, a que afirma que o discurso é um conjunto de enunciados. Entendendo por
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enunciado uma proposição ou frase considerada desde o ponto de vista de sua existência, um
enunciado deve referir-se a objetos e a sujeitos, deve estar em relação a outros enunciados e
deve ser repetível.
Ao longo da obra de Foucault, o conceito de epistémê é alargado/substituído pelos
conceitos de dispositivo e arquivo. O dispositivo é mais geral que epistémê; esta é só um
dispositivo especificamente discursivo. Um dispositivo permite separar o qualificável
cientificamente do inqualificável (verdade transcendental-histórica). Além do mais, a mudança
no uso do conceito de epistémê para dispositivo mostra mais um dos interesses de Foucault:
com a noção de dispositivo, Foucault mantém a noção de campo, porém, já não observa só
objetos discursivos, mas também realidades não discursivas

práticas, estratégias, instituições

etc.
Por fim, a noção de arquivo é fundamental. O arquivo está diretamente atrelado aos
conceitos anteriores; no trato com esse conceito, Foucault aponta para o jogo das regras que
determinam em uma cultura o surgimento e o desaparecimento de enunciados. Além disso, o
arquivo deve evidenciar a remanescência e eliminação de enunciados, e a existência paradoxal
destes com os acontecimentos e coisas.1
Para aqueles que conhecem Kant por dentro, estar diante do conceito de epistémê nos
faz perguntar se não estamos novamente dentro da interrogação kantiana, se a construção desse
conceito de Foucault, como tantos outros, não se daria também em analogia com Kant. Afinal,
a Filosofia de Kant é toda construída em campos discursivos em que perguntas são feitas e
respondidas de acordo com o campo onde essas estão. A noção de epistémê nada mais é que
um campo discursivo onde as coisas são ou não são verdadeiras.
Da mesma forma que Kant usa o a priori formal, Foucault cria e usa o conceito a priori

histórico, que é integrante do conceito de epistémê ou solo epistemológico. Esse conceito (a
1
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priori histórico) é forjado ao modo kantiano. Isso fica evidente, especialmente, quando se vê a
Filosofia de Kant como uma semântica transcendental, uma teoria a priori da referência e
significado.2
conceito de epistémê em Foucault remete a algo elementar: as próprias condições de
possibilidade dos saberes, dos conhecimentos, dos discursos e das práticas sociais. Um solo em
que esses saberes, conhecimentos e discursos podem ter sentido numa dada época. Semântica

transcendental em Kant, semântica transcendental-histórica em Foucault.
Em As palavras e as coisas, Foucault coloca a epistémê entre duas experiências extremas:
os códigos fundamentais de uma cultura e as teorias científicas e interpretações filosóficas
(Foucault, 2007, p. XVI). Mas qual o sentido desse conceito no interior da Filosofia
foucaultiana? A epistémê aparece, por vezes, como uma estrutura de conhecimentos
determinada por uma rede de conceitos que seriam os instrumentos com os quais, numa dada
época, os pensadores investigam e interpretam a realidade. Epistémê é também um conjunto
de enunciados ou de discursos baseados num certo instrumento conceitual que organiza a
linguagem e o pensamento, e lhes dá a sensação de que as palavras correspondem às coisas. A

epistémê exprime o saber de uma época, pois é solo em que esse saber é possível. As palavras e
as coisas é uma análise, como afirma o próprio Foucault:

Tal análise, como se vê, não compete à história das ideias ou das ciências: é antes um
estudo que se esforça por encontrar a partir de que foram possíveis conhecimentos e
teorias; segundo qual espaço de ordem se constituiu o saber; na base de qual a priori

histórico e no elemento de qual positividade puderam aparecer ideias, constituir-se

2

Zeljko Loparic (2000), em A semântica transcendental de Kant, elabora uma interpretação de Kant identificando
o projeto crítico a uma semântica a priori. O filósofo tem uma série de obras e artigos em que desenvolveu essa
interpretação em todos os domínios da Filosofia kantiana. Essa interpretação é uma das bases para a elaboração
da tese aqui proposta por mim.
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ciências, refletir-se experiências em Filosofias, formar-se racionalidades, para talvez se
desarticularem e logo desvanecerem. Não se tratará, portanto, de conhecimentos
descritos no seu progresso em direção a uma objetividade na qual nossa ciência de hoje
pudesse enfim se reconhecer; o que se quer trazer à luz é o campo epistemológico, a

epistémê onde os conhecimentos, encarados fora de qualquer critério referente a seu
valor racional ou a suas formas objetivas, enraízam sua positividade e manifestam assim
uma história que não é a de sua perfeição crescente, mas, antes, a de suas condições de
possibilidade; nesse relato, o que deve aparecer são, no espaço do saber, as configurações
que deram lugar às formas diversas do conhecimento empírico. Mais do que de uma
história no sentido tradicional da palavra, trata-

. (Foucault,

2007, p. XVIII)

Os códigos fundamentais de uma cultura, a que se refere Foucault, regem certas práticas
sociais, os costumes e as tradições. Eles põem ordem nas coisas. Já as teorias científicas e as
interpretações filosóficas constituem as teorias gerais de ordenação das coisas e as
interpretações que essas coisas requerem. É entre essas duas experiências que existe o que

epistémê. Esse nível
representa a ordem vivida. Ele é mais reflexivo e crítico do que os códigos culturais e apresenta
um caráter de percepção da experiência.
O conceito de solo epistemológico ou epistémê é elemento-chave para que se possam
discernir as rupturas entre as ideias e teorias, o nascimento de novos saberes e, finalmente, o
papel do homem e das ciências humanas a partir do século XIX. A epistémê é uma espécie de
configuração geral do saber, um espaço de ordem. Esse espaço possibilita que determinadas
palavras possam se referir às coisas, como é o caso do conceito de homem, que só faz sentido
numa dada epistémê e poderia deixar de fazer em outra:
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Se estas disposições [as disposições fundamentais do saber] viessem a desaparecer tal
como apareceram, se, por algum acontecimento de que podemos quando muito
pressentir a possibilidade, mas de que no momento não conhecemos ainda nem a forma
nem a promessa, se desvanecessem, como aconteceu, na curva do século XVIII, com o
solo do pensamento clássico

então se pode apostar que o homem se desvaneceria

como na orla do mar, um rosto na areia. (Foucault, 2007, p. 536)

A epistémê para Foucault é uma espécie de solo, de domínio, pelo qual se podem
estabelecer semelhanças, identidades, analogias. Em que se sabe o que é possível ou impossível
dizer. Como afirma Foucault:

É em nome dessa ordem que os códigos da linguagem, da percepção, da prática são
criticados e parcialmente invalidados. É com base nessa ordem, assumida como solo
positivo, que construirão as teorias gerais da ordenação das coisas e as interpretações
que esta requer. (Foucault, 2007, p. XVII)

O que se percebe com a exploração do conceito de epistémê é que cada solo
epistemológico tem o seu a priori histórico. Melhor dito, as transformações ocorridas nesse a

priori histórico são o fator determinante das transformações ocorridas nos saberes. Mudam os
saberes, visto que muda a epistémê ou o solo epistemológico. Mudam-se as verdades
constituídas, porque muda a epistémê. Varia o campo, varia a verdade e a possibilidade do dizer
algo e, naturalmente, da existência e de uma dada realidade.
A raiz desse conceito está na teoria kantiana da verdade, na qual encontramos a tese de
que os conceitos são distintos das intuições. Isso fica explicitado pelo conceito de referência a
um objeto. O que faz com que um conceito seja válido ou vigente é a relação de um conceito a
um objeto (Kant, 1994, B342) e isso se dá na Filosofia kantiana dentro de um dado domínio.
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Como afirma Loparic,

A diferença entre uma intuição e um conceito é formulada por Kant da seguinte
maneira: enquanto a primeira refere-se imediatamente ao objeto e é singular, o segundo
refere-se ao objeto mediatamente, através de uma nota que diversas coisas podem ter
em comum (CRP, B377). Em virtude dessa peculiaridade semântica, os conceitos são

referência especificada ou mesmo especificável domínio de dados intuitivos (objetos
dáveis na experiência possível). Surge daí várias perguntas. Primeira: que é um conceito,
independente do fato de a sua referência ser situada nesse ou naquele domínio?
Segunda: quais são os domínios de interpretação de conceitos considerados por Kant?
Terceira: como são relacionados entre si referência e significado intuitivos, isto é,
objetivos no sentido estrito, de um conceito? Quarta: como são determinados a
referência e o significado objetivos de um conceito? (Loparic, 2000, p.172)

A Filosofia de Kant, vista nessa perspectiva, é uma teoria a priori da referência e do
significado e o projeto crítico se sustenta sobre essa teoria. Trata-se de encontrar as referências
para os mais diversos conceitos ou ideias e saber que isso só ocorre em campos específicos em
que tais conceitos ou ideias possam ter sua referência, ou, como afirma Loparic na segunda
questão posta acima: existem domínios específicos (territórios) de interpretação de conceitos e
ideias atravessando toda obra de Kant.
A metáfora do território (Kant) e de solo epistemológico (Foucault) estão aqui
presentes, ambos, cada um à sua maneira; são campos de sensificação. A interpretação da
Filosofia kantiana proposta por Loparic (2000) defende que o propósito central de Kant é a
sensificação do racional em seus diversos domínios. Aí se encontraria o principal problema da

Crítica da razão pura, a saber: como são possíveis os juízos sintéticos a priori? A obra de Kant
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seria a delimitação de campos semânticos em que conceitos, juízos e ideias ganham sentido ou
são impossibilitados por não terem sentido. Em uma palavra: trata-se de um grande processo
de sensificação ou doação de sentido às proposições nos mais diversos domínios da experiência
(teórico ou prático).
Considerar a Filosofia de Kant como semântica transcendental é colocar todos os
problemas kantianos no campo dos juízos, das proposições, das questões e das respostas.
Loparic vê Kant como precursor da Filosofia analítica. Há no pensamento kantiano o
desenvolvimento de uma teoria da verdade. A crítica de Kant consiste em uma crítica dos juízos
e diz-se pela aplicação destes à experiência possível, se estes são possíveis, isto é, verdadeiros ou
falsos. Uma teoria da verdade transcendental, portanto.
Em síntese, pode-se afirmar que a Filosofia de Kant se diz na pergunta sobre quais
problemas impostos pela razão são solúveis e quais não. A teoria kantiana da solubilidade
desses problemas responde a essa indagação da seguinte maneira: todas as questões só podem
ser questões se lhe corresponderem um objeto; sendo assim, todas são solúveis. Visto que o
problema da solução se põe ainda na elaboração da questão, se não houver solução, ela sequer
deveria (poderia) ser formulada.

, dizer que uma
questão é nula e vazia é o mesmo que afirmar que ela faz uso de predicados não determinados,
isto é, conceitos vazios, sem conteúdo no domínio (campo/território) de objetos que nos podem

intuitivo

o, é

necessário preenchê-los, isto é, acrescentar-lhes objeto na intuição, e isso se dá em um domínio
de interpretação.
A noção de domínio de interpretação é fundamental na interpretação semântica
kantiana e mais, esta é fundamental na criação de outras instâncias e esferas de interpretação
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de conceitos e criação de objetos, validação e identificação de juízos que serão forjadas por
filósofos contemporâneos como Carnap, Kuhn e o próprio Michel Foucault. Naturalmente,
cada um à sua maneira. Esse é o ponto de convergência que quero destacar. A tese apresentada
por Loparic indica claramente que, na obra de Kant, temos duas regras claras para a produção
do conhecimento e a compreensão do homem e suas questões, a saber, que a possibilidade dos
conceitos usados em qualquer área do saber depende de terem um conteúdo no domínio de
objetos que nos podem ser dados e que a possibilidade dos juízos empregados nas respostas às
diversas questões impostas pela razão depende de terem a sua verdade ou falsidade determinada
nesse mesmo domínio. Isso significa que tudo se dá em um domínio de interpretação, em que
nasce uma semântica a priori ou transcendental do tipo construtivista.
O projeto crítico kantiano deve ser entendido como a busca de soluções para os
problemas da razão em quaisquer de seus domínios. A essência da crítica é colocar em relevo
os contornos da razão e esgotar sua abrangência. A razão como uma fonte de problemas
(impostos pela sua própria natureza) que não pode evitar pede soluções. Cabe à crítica, à razão
crítica, a solubilidade desses problemas ou a dissolução dos mesmos. Estabelecer a possibilidade
da pergunta de acordo com a possibilidade da resposta. O projeto crítico de Kant investiga e
valida a capacidade heurística da razão, converte, portanto, os problemas da razão em
problemas decidíveis (cf. Loparic, 2000, cap. 1).
Foucault, como leitor de Kant, herda não suas convicções, mas sua maneira de proceder
ao fazer Filosofia, e desenvolve toda sua obra para tentar, primeiramente, compreender como
determinados problemas aparecem no interior de determinadas ciências, em seguida, como
determinados objetos surgem em determinados campos e, ainda, como determinados discursos
se relacionam e se articulam com os dois âmbitos anteriores. Para responder tais questões, há
que se perguntar como são possíveis os enunciados e seus objetos correspondentes. Tal tarefa
só é solucionada em uma semântica, uma teoria a priori histórica de referências e significados,
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e de produção da verdade desses enunciados. Defendo aqui que tal teoria é uma semântica
transcendental. Uma espécie de Filosofia transcendental que passa a perguntar pela
possibilidade dos enunciados em geral, mas isso não se dá dentro de um idealismo, e sim de um
materialismo.
Há uma mudança sutil quando Foucault formula questões kantianas e faz Filosofia no
mesmo modelo que Kant, principalmente no que concerne aos limites do discurso objetivo, ou
válido. Foucault fornece um critério de demarcação ou determina como se justificam as
pretensões da objetividade. Faz isso, entretanto, com ciências ou corpos de saber que ele próprio
desconfia ou é cético,3 como é o caso das ciências humanas ou da psiquiatria.
Kant, ao contrário, examina ciências que servirão de referência para a produção do
discurso e da verdade, e sobre as quais ele não desconfia. Ambos examinam, em determinados
domínios ou campos, como se produz a verdade. Foucault, ao refletir sobre os campos de saber
(que provavelmente não têm legitimidade), determina limites de objetividade. Não tenta
definir, como faz Kant, o que justifica a comprovabilidade de corpos de saber, mas, usando a
crítica kantiana, determina a contingência histórica de seus objetos, o que resulta, muitas vezes,
em desrealizar o objeto. Enquanto Kant infere dos exames dos discursos de algumas ciências o

método, Foucault infere dos discursos de algumas ciências o objeto. Mas, o que importa aqui é
que ambos manejam domínios de interpretação com objetivos análogos.
Entretanto, as diferenças, como afirmo, aproximam mais que distanciam. Há aqui duas
Filosofias trabalhando com o mesmo modelo e fundamentalmente usando o mesmo recurso
metodológico para realizar seus objetivos (esses também, apesar de distintos, são análogos). À
luz da Semântica transcendental de Kant, veremos os domínios sendo caracterizados e, com

3

O ceticismo de Foucault é mais bem compreendido se observarmos que ele sabe que os objetos são criados,
forjados, num dado domínio, de acordo com condições de possibilidade específicas e que servem de materialidade
para os enunciados que, ordenados em um dispositivo, exercem poder de mando nos indivíduos. O ceticismo é
fruto da constatação de o dito e o não dito se efetivarem numa semântica construtiva.
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isso, seus conceitos e juízos sendo forjados pelas condições de possibilidades presentes no
próprio domínio. Analogamente, Foucault inaugura, com o conceito de epistémê, o análogo do
domínio kantiano. Solo epistemológico cuja caracterização indica como seus conceitos e
discursos são forjados pelas condições de possibilidades presentes no próprio domínio. Em uma
palavra, ambas são teorias da referência e do significado, demarcadas por um solo
epistemológico, onde, para ter efetividade, um enunciado deverá ter referência material
(Foucault) e, para ter validade ou vigência um juízo precisa ter referência sensível (Kant).
O conceito de enunciado é central em Foucault. Em um primeiro momento, poderíamos
denominar enunciado qualquer frase ou proposição. É, contudo, mais do que isso que Foucault
nos apresenta. O filósofo define enunciado como uma função de existência, que cruza um
domínio de estruturas e de unidades possíveis, e as faz aparecer com conteúdos concretos no
espaço e no tempo. Não podemos reduzir o enunciado a uma frase apenas, já que a ligação entre
enunciado e aquilo que ele enuncia (o referencial) é variável segundo as realidades materiais no
espaço e no tempo. Ademais, só existe enunciado quando o mesmo possui possibilidade de
repetibilidade, diferente de uma frase proferida (uma enunciação), que não poderá ser repetida.
A repetição aqui depende da referência sensível. Dessa forma, o enunciado depende de uma

materialidade,4 que é sempre de ordem institucional, no sentido de uma estrutura de poder
(Machado, 1992, pp. 151-152).
Como exemplo, o solo epistemológico moderno (entendido aqui como um domínio de
interpretação) possibilita que se forje o conceito de homem, que, para ser bem compreendido,
precisa ser posto em seus subdomínios originais

um empírico e um filosófico. No domínio

empírico, o homem tem como objetos de referência a linguagem, o trabalho e a vida. O que
possibilita que se criem discursos com tais predicados. Por outro lado, em um subdomínio (que
Foucault chamará de filosófico), o homem terá como objeto de referência o saber; nesse

4

Poderíamos dizer: precisa ser sensificado em um âmbito mais restrito que os juízos kantianos.
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subdomínio, o discurso sobre o homem será apresentado como representação. Há, nesses
domínios, o que Foucault denomina a priori histórico, que são condições de possibilidade tanto
do aparecimento desse homem como dos discursos que serão proferidos sobre ele.
Conforme avançamos nessa direção, percebemos que Kant infere da investigação das
ciências da natureza essa semântica construtivista; Foucault também usa uma semântica de tipo
construtivista para indicar a origem das ciências humanas e seu objeto. Aparece aí o método
arqueológico ou arquegenealógico. Uma análise arqueológica nos enunciados e que considere
o(s) a priori histórico(s) de um dado solo epistemológico. A Filosofia de Foucault se estende do
campo da epistemologia, em que a ciência era o objeto de investigação, para a arqueologia, em
que os enunciados o são. Na arqueologia, trata-se de investigar quaisquer discursos, de
quaisquer saberes; o saber será investigado dentro de seu solo ou de seu domínio; a arqueologia
procura, no interior do domínio, estabelecer como nasceram os conceitos e a que objetos se
referem, bem como os discursos produzidos sobre eles, estabelecendo assim as condições de
possibilidade destes. Semântica construtivista.
Outro exemplo, entre centenas na obra de Foucault, pode ser destacado para ilustrar o
que estou defendendo. Em O nascimento da clínica, Foucault afirma:

Para os nossos olhos, já gastos, o corpo humano constitui, por direito de natureza, o
espaço de origem e repartição da doença: espaço cujas linhas, volumes, superfícies e
caminhos são fixados, segundo uma geografia agora familiar, pelo atlas anatômico. Essa
ordem do corpo sólido e visível é, entretanto, apenas uma das maneiras de a medicina
espacializar a doença. Nem a primeira, sem dúvida, nem a mais fundamental. Houve e

o corpo do doente é um dado histórico e transitório (que coincide com a medicina do
século XIX e os privilégios concedidos à anatomia patológica). [...] a doença,
referenciável no quadro, aparece através do corpo. (2004b, pp. 2 e ss)
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Foucault investiga nessa obra, dentre outras coisas, as condições de possibilidade para o
nascimento da clínica e, consequentemente, as condições de possibilidade do nascimento da

doença que será necessária para essa clínica. Não tomando a doença como coisa em si, mas
como fenômeno, Foucault vai indicar claramente, ao longo dessa obra, como se criou o objeto

doença em um dado domínio discursivo e qual a configuração necessária, sempre avaliando a
rede discursiva num dado a priori histórico que possibilita a criação desse objeto.
Ao longo da obra foucaultiana, podemos identificar diversos domínios e subdomínios
semânticos. O método de análise arqueológica dos discursos se dá na medicina em geral, na
psiquiatria, nas ciências humanas, no direito etc. Há um objetivo comum, no entanto, na
investigação arqueológica de todos esses domínios: demarcar o âmbito de abrangência de uma
positividade e as condições de possibilidades do surgimento dos objetos. Foucault faz a
demarcação com base na constatação de que um campo discursivo não se caracteriza pelos

objetos que estuda, mas pelas modalidades de enunciação, pelos conceitos ou pelas temáticas
privilegiadas, isto é, pela maneira por meio da qual se formam seus objetos. Poderíamos dizer,
portanto, pela maneira como os conceitos encontram num dado domínio suas referências e
sentido, se criam objetos. Esses objetos, a partir desse momento, permitem que questões, num
dado campo de saber, possam ser formuladas sem serem vazias. Em termos foucaultianos,
tornem-se enunciados.
A esse respeito, afirma Roberto Machado:

A formação dos objetos de um campo discursivo estaria assegurada: a) pela demarcação
das superfícies primeiras de emergência, na qual se encontra a possibilidade de limitar
o domínio do campo discursivo, de definir aquilo de que se fala, de dar-lhe estatuto de
objeto; b) pela descrição das instâncias de delimitação, ou seja, os campos institucionais
e as várias disciplinas, para os quais o tema é objeto de estudo; c) pela análise das grades
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de especificação, conjuntos de relações passíveis de se estabelecerem entre instituições,
processos econômicos e sociais: formas de comportamento, sistemas e normas, técnicas,
tipos de classificação, modos de caracterização; d) pela análise das relações entre esses

vários planos referidos. (Machado, 1992, p. 84)

Ainda a título de exemplo, Kraemer (2011, pp. 175 e ss) chama a atenção para um fato
no mínimo digno de nota: o texto Doença mental e personalidade, após o trabalho com a

Antropologia de Kant, é reeditado com modificações e se torna Doença mental e Psicologia.
Indicativos claros, segundo o autor, de uma virada crítica em Foucault. No primeiro momento,
Foucault avalia a doença mental como parte do homem, no segundo momento, como parte da

Psicologia. Ocorre, de maneira visível, um deslocamento; é uma revolução operando. Précriticamente, Foucault busca compreender a doença que acontece nas pessoas; criticamente e
no interior de uma semântica, investiga a doença no campo discursivo de um saber científico.
A questão passa a ser: como se constituíram os discursos psicológicos e como as representações
sobre as doenças são criadas? Kraemer indica a virada crítica, e eu indico aqui que, além de
crítica, é semântica, afinal, é o discurso da Psicologia, como saber constituído, que será objeto
da arqueologia.

Foucault em História da loucura. A pergunta científico-conceitual (ou as perguntas) só pode
ser formulada, para não ser vazia, a partir do momento que esta se refere ao objeto. O objeto foi
forjado num dado domínio em uma ampla gama de discursos proferidos em determinados
espaços, em que existem condições de possibilidade claras para sua formação

como, por

exemplo, os processos de exclusão institucional. O conceito de loucura, como doença mental,
torna-se objeto e passa a gerar questões.
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Foucault demonstra em sua tese que, em cada epistémê, se modifica o objeto e o que
chamamos de loucura é apenas uma generalização, pois, tal como a concebemos e,

epistémê moderna (em
um dado domínio, portanto) a que nos referimos. A loucura não é um objeto real. Na História

da loucura, Foucault mostrará como a loucura se tornou objeto para o conhecimento e como
os saberes que tratarão dela se constituíram. A ciência surge para dar conta de um dado objeto.
A ciência não descobre o objeto. É o a priori histórico que possibilita o aparecimento do
fenômeno (construção do fenômeno). A loucura não é coisa em si, e Foucault investigará os
discursos sobre esse fenômeno.
Foucault compreende o construtivismo kantiano, a construção dos objetos em Kant, e
transpõe analogamente essa construção para a história. Segundo Kraemer, (2011, p. 199), o
procedimento arqueológico e genealógico faz vir à luz os elementos constituintes dessas
condições e o modo de interação dos dif
dos objetos e do conhecimento (historicamente possível) sobre os objetos. Kraemer defende
um deslocamento do transcendental para o histórico; defendo que Foucault trata de uma esfera
peculiar de transcendental, o transcendental-histórico.
Em A arqueologia do saber, Foucault esclarece que os objetos devem ser definidos sob
diversos aspectos. Primeiramente, são históricos, não se podendo dizer deles qualquer coisa em
qualquer época. Esses objetos não preexistem a eles mesmos, só surgindo sob as condições
positivas de um feixe complexo de relações. Essas relações se dão entre instituições, processos
econômicos e sociais, formas de comportamento, sistemas de normas, técnicas, tipos de
classificação, modos de caracterização que permitem que o objeto apareça, já que essas relações
não são internas ao discurso. Há condições de possibilidade históricas aí. Elas estão no limiar
do discurso, determinando o feixe de relações que o discurso deve efetuar para poder falar de
determinado objeto. Essas relações, em movimento, caracterizam o próprio discurso enquanto
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prática. Em termos de análise, todo e qualquer objeto (exemplo: loucura, medicina, gramática,
economia etc.) deve ser relacionado ao conjunto de regras que permitem formá-los como
objetos de um discurso, e que constituem, assim, suas condições de aparecimento histórico e
suas regras de construção (Foucault, 2004a, pp. 51-55).
A própria noção de arqueologia aproxima Foucault da semântica de Kant, quando a
tomamos não como um movimento que pretende se ocupar dos conhecimentos descritos
segundo seu progresso em direção a uma objetividade, mas da epistémê. A arqueologia nada

mais é que a análise das condições históricas de possibilidade de um dado saber (sua rede
discursiva), e isso só é possível dentro de um dado solo epistemológico; fora dele não seria
possível. Aproxima também quando se considera que a arqueologia tem uma tarefa negativa,
uma vez que quer se desfazer de categorias que impossibilitam a análise da rede discursiva.
A arqueologia se preocupará com os enunciados e, com isso, se preocupa, portanto, com
a possibilidade ou condições de existência de enunciados. A arqueologia responde à pergunta:
como aconteceu que tais enunciados existissem e outros não? - já que as condições investigadas
aqui são históricas. Não se irá atrás de uma instância fundadora metafísica (em Kant também
não se vai), mas de outros enunciados mostrando suas correlações. O enunciado só é como
condição de existência. Só satisfazendo tais condições será objeto da arqueologia; exatamente
por isso, frases (que são vazias dessas condições) não serão objeto da arqueologia. Um
enunciado é um enunciado uma vez que se refere a sujeitos e a objetos, e sujeitos e objetos são
construídos também por enunciados.
A fonte dos enunciados não estará no sujeito e aí se coloca uma diferença importante
entre Foucault e Kant. A descrição enunciativa se preocupa com a busca de determinar as
condições de possibilidade da existência. Foucault afirma que a arqueologia é um método de
análise histórica liberado do tema antropológico e também de um sujeito transcendental.
Também se distancia do estruturalismo, apesar de colocar o problema da estrutura.
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As condições de possibilidade buscadas (que em Foucault não são formais nem
empíricas5) estabelecem como um objeto se constitui para ser objeto de um enunciado, que
pode se tornar parte de um dado saber. Tais condições estabelecem jogos de verdade, as regras
segundo as quais o que se pode dizer inscreva-se no campo do verdadeiro e do falso. A própria
noção de saber, primeiro objeto arqueológico, pode ser definida como: aquilo do que se pode
falar numa prática discursiva (o domínio dos objetos); o espaço em que se fala dos objetos; o
campo de coordenação e de subordinação dos enunciados em que os conceitos aparecem.
Faz-se necessário, neste momento, explicitar alguns dos principais conceitos utilizados
por Foucault que facilitarão a caracterização, iniciada antes, de identificar sua Filosofia como
uma semântica.

1.1 Epistémê, dispositivo e arquivo como partes de um transcendental-histórico

As obras As palavras e as coisas e A arqueologia do saber são basilares na exposição e
explicitação dos conceitos ou noções de epistémê, formação discursiva e arquivo.6 Foucault
inicia seu trabalho com uma concepção reduzida de epistémê, tal conceito será alargado e ganha
conteúdo na medida em que passa a ser atrelado a outros conceitos como formação discursiva,
enunciado e arquivo. Com essa vinculação, cria-se uma rede conceitual que precisa ser
explicitada para que a própria Filosofia de Foucault seja compreendida como uma semântica.7
Uma Filosofia semântica que busca:

5

Nem formais nem empíricas, mas de outra natureza.
Deixamos de fora aqui o conceito de enunciado por termos definido esse conceito anteriormente.
7
Novamente o uso do conceito é um uso alargado: a semântica como a investigação dos significados dos termos
das linguagens e em seguida do significado e da referência em geral a investigação que busca a relação entre as
palavras e as coisas.
6
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[...] que a unidade de um conjunto de enunciados, diferentes por sua forma e
temporalmente dispersos, funda-se no fato de que todos eles se referem a um único e
mesmo objeto. Consequentemente, o que nos permite individualizá-lo é o referente, o

correlato. À luz de Histoire de la folie, Foucault conclui que, em lugar de tentar
identificar um objeto único e permanente (o que, no caso da loucura, é impossível),
deveríamos estabelecer as regras que determinam o espaço onde os objetos se perfilam
e se transformam. [...] A formação dos objetos depende das relações que se estabelecem
entre superfícies de emergência, instâncias de delimitação e grades de especificação e
essas relações não são alheias ao discurso. Elas não explicam como o objeto está
constituído, e sim porque em uma determinada época começou-se a falar... (Castro,
2009, p. 177-178)

Como já indicado anteriormente, a epistémê para Foucault é uma espécie de dispositivo
discursivo que permite separar o inqualificável cientificamente do qualificável (Foucault, 2001,
p. 301). Ela é apresentada em As palavras e as coisas como tendo uma determinação histórica e
geográfica, ou seja, numa dada época ou cultura, apenas uma epistémê define as condições de
possibilidade dos saberes. O foco da Filosofia de Foucault não é investigar as objetividades

epistémê e sim as condições de possibilidade dos discursos pretensamente
objetivos. Haverá uma análise arqueológica das formações discursivas.

determina uma regularidade própria de processos temporais: coloca o princípio de articulação
entre uma série de acontecimentos discursivos e outras séries de acontecimentos,
transformações, mutações e processos (Foucault, 2004a, p. 83).
E vale acrescentar que as formações discursivas acontecem em domínios específicos,
âmbitos onde circulam os discursos, os objetos e os sujeitos falantes. São domínios associados
em que a unidade do discurso é fundada na permanência e persistência de determinados
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conceitos. Não sendo sempre o mesmo campo em que os discursos são pronunciados, cabe à
arqueologia descrever tal domínio em que os enunciados aparecem e onde terão seus referentes.
Cada domínio ou campo associado tem um sistema de axiomas e regras (Foucault, 2004a, pp.
75-84). Estes podem aparecer em campos semânticos diferenciados e, por analogia, colaborar
na compreensão de uma dada formação discursiva.
Outro conceito fundamental para indicar a Filosofia de Foucault como semântica, é o
conceito de arquivo. Segundo Foucault:

O arquivo é, antes de tudo, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o surgimento
dos enunciados como acontecimentos singulares. Mas o arquivo é também o que faz
com que todas as coisas ditas não se acumulem indefinidamente em uma massa amorfa,
não se inscrevam, tampouco, em uma linearidade sem ruptura e não desapareçam ao
simples acaso de acidentes externos... O arquivo não é o que protege, apesar de sua fuga
imediata, o acontecimento do enunciado e conserva, para as memórias futuras, seu
estado civil de foragido; é o que, na própria raiz do enunciado-acontecimento e no corpo
em que se dá, define desde o início o sistema de sua enunciabilidade. (Foucault, 2004a,
p. 147)8

Como sistema de enunciabilidade,9 considerando a própria definição de enunciado que
exige uma materialidade, um referente material, podemos afirmar que se trata de regras de
aplicação de conceitos a objetos. Há condições históricas de possibilidade para que um
enunciado seja, e o arquivo é o sistema dessas condições. São condições de significação que

8

Em A arqueologia do saber está a base da semântica; nas demais obras, o campo da exequibilidade.
É importante ressaltar que Foucault não usa o termo juízo. Nas aproximações com Kant, isso deve ser
considerado. O que Kant considerará como um juízo com referência objetiva, Foucault nomeará como enunciado.
9
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levam em consideração condições de existência, que determinam a materialidade própria do
enunciado.
Castro afirma:

As regras do arquivo definem: os limites e as formas da decidibilidade (do que é possível
falar, o que foi constituído como domínio discursivo, que tipo de discursividade possui
esse domínio) [...] os limites e as formas da memória tal como aparece em cada formação
discursiva (que enunciados reconhece como válidos, discutíveis ou inválidos; que
enunciados reconhece como próprios e como estranhos). (Castro, 2009, p. 43; itálicos
meus)10

Há uma positividade nos discursos. Tal positividade (e as condições de exercício da
função enunciativa) define um campo em que aparecem os conceitos, temas, identidades. A
positividade desempenha o papel do que se poderia chamar de um a priori histórico. Este não
é condição de validade para juízos, como em Kant, mas condição de realidade para enunciados.
O procedimento analógico está aí. Como afirma Foucault,

Quero designar um a priori que não seria condição de validade para juízos, mas
condição de realidade para enunciados. Não se trata de reencontrar o que poderia tornar
legítima uma assertiva, mas isolar as condições de emergência dos enunciados, a lei de
sua coexistência com outros, a forma específica de seu modo de ser, os princípios
segundo os quais subsistem, se transformam e desaparecem. A priori não de verdades
que poderiam nunca ser ditas, nem realmente apresentadas à experiência, mas de uma
história determinada, já que é das coisas efetivamente ditas. (Foucault, 2004a, p. 144;
itálicos meus)

10

Ver A arqueologia do saber (Foucault, 2004a, p. 147).
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Foucault menciona que o uso do termo a priori é um pouco impróprio; no entanto, é
adequado se o concebermos como algo transcendental que não escapa a historicidade, mas é
oposto de empírico. Não está em um universo inalterável e atemporal. Nada mais é que um
conjunto de regras de uma dada prática discursiva. Regras internas e anteriores. No entanto, a

priori histórico e não formal, nem por isso menos transcendental.
O domínio dos enunciados é articulado segundo a priori históricos e em tal domínio
que se instauram enunciados como acontecimentos; nesse domínio estão as condições e seu
domínio específico de aparecimento. Também aparecem nesses domínios as coisas. São todos
esses sistemas de enunciados

acontecimentos e coisas

que são o arquivo (Foucault, 2004a,

p. 146).
Importante ressaltar que é o a priori histórico que articula os enunciados. Esse fato, por
si só, indica o caráter semântico da Filosofia de Foucault. O que ele denomina História crítica
do pensamento:

A História crítica do pensamento não é uma história das aquisições nem das ocultações
da verdade; é a história da emergência dos jogos de verdade: é a história das veridições,

entendidas como as formas pelas quais se articulam, sobre um campo de coisas,
discursos capazes de serem ditos verdadeiros ou falsos [...]. (Foucault, 2010, p. 235;
itálicos meus)

Considerando o tratamento dado ao conceito de arquivo, pode-se afirmar agora com
mais precisão o que é a arqueologia. A arqueologia é, em sentido estrito, a ciência do arquivo,
ela descreve discursos como práticas específicas no elemento arquivo (Foucault, 2004a, p. 149).
Interessante observar que a arqueologia inicialmente focada na investigação do conhecimento,
modalidade de interrogação dos saberes, passa por uma ampliação se estendendo e, portanto,
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podendo ser arqueologia da sexualidade, da política etc. O que está em jogo na semântica
foucaultiana é que, nesse espaço delineado em que se efetivam práticas discursivas, se pode
identificar o verdadeiro, a gênese dessa verdade e os discursos que evidenciam o que é e o que
não é. Por meio desse movimento de identificação discursiva, Foucault desenvolve uma
Filosofia semântica que permite a leitura de um determinado solo epistemológico, do mundo
em que vivem determinadas pessoas, explicita uma dada geografia, caracteriza um paradigma
cultural-social-histórico.
Compreender a epistémê como transcendental-histórico implica considerar que esse
conceito está atrelado ao a priori histórico e não a qualquer noção de sujeito em Kant, que
obviamente Foucault combate. Todas as menções negativas de Foucault a essa noção de
transcendental dizem respeito ao sujeito transcendental. O problema do transcendental
kantiano para Foucault é que ele está atrelado ao sujeito, por conseguinte: o problema para

Foucault é o sujeito e não o transcendental. Resta dizer que nem toda Filosofia transcendental
precisa estar vinculada a um sujeito, nem precisa ser universal e, por isso, é possível afirmar
tanto em Foucault, quanto em Kuhn, que estamos tratando do conceito de transcendental
quando procuramos compreender alguns de seus principais conceitos.
O uso do transcendental na obra de Foucault não é comprometido com a uma
subjetividade fundadora; aliás, essa é uma das funções de sua Filosofia transcendental:
dessubjetivar. Na noção de solo epistemológico, por exemplo, está presente um espaço que se
constitui sem o a priori transcendental formal, sem sujeito que dê unidade, ou teleologia
transcendental. Não há coesão ou sequência vinda de nenhuma atividade constituinte; a história
é descontínua, difusa; a epistémê se dá em rupturas.
Segundo Lalande:
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[...] é transcendental, por oposição ao empírico, àquilo que é uma condição a priori e
não um dado da experiência [...]. Por consequência, diz-se transcendental todo estudo

que tem como objeto as formas, princípios ou ideias a priori na sua relação necessária
com a experiência. (1996, p. 1151; itálicos meus)

Considerando a definição acima, podemos afirmar que a Filosofia de Foucault é
transcendental e está na linha de tradição da Filosofia transcendental, que é inaugurada por
Kant como o sistema dos conceitos e princípios envolvidos no conhecimento de objetos,
segundo a delimitação empreendida na Crítica da razão pura
considera apenas o entendimento e a própria razão num sistema de todos os conceitos e
princípios que se referem a objetos em geral, sem pressupor objetos que fossem dados

tão somente o conhecimento dos conceitos a priori necessários para que se tenha o
conhecimento de objetos quaisquer. Como diz Kant:

Chamo de transcendental todo conhecimento que se ocupa em geral, não
tanto de objetos, mas de nossos conceitos a priori de objetos de nosso modo
de conhecimento de objetos na medida em que esse deve ser possível a priori.
Um sistema de tais conceitos chamar-se-ia Filosofia transcendental. (Kant,
1994, B25)
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É interessante observar que aqui, no momento cabal de definição do termo
transcendental, não há a presença do sujeito.11 Sabemos, como conhecedores de Kant, que este,
o sujeito transcendental, é pedra de toque dessa Filosofia. E que suas condições subjetivas são o
que em Kant chamamos de transcendental; entretanto, essa é uma especificidade da Filosofia
de Kant. É possível tratar o transcendental como o conhecimento do campo das condições de
possibilidade das coisas, simplesmente. E isso Foucault faz ao longo de toda a sua obra. Ambos

a priori da existência. Condição a priori da coisa. Ou, para dizer
melhor, fazem semântica das condições a priori da existência. Como Kant salientou, na

a pergunta da referência da representação ao objeto é
transcendental

.

Por conseguinte, o giro linguístico empreendido na Filosofia contemporânea coloca
parte da Filosofia (como é o caso de Foucault) sempre num ponto de vista transcendental. A
tarefa desta é estabelecer as condições de possibilidade, separando o que pode ser dito e o que
não pode, o que é qualificável do que não é, e, no caso de Foucault, especificamente o que tem
sido dito ou não numa dada época ou modo de vida. De qual maneira for: os nomes devem ter
referentes essa é a regra transcendental ; as condições de possibilidade indicam a referência.
O termo transcendental-histórico se sustenta na medida em que não se trata de defender
um princípio universal que seja a base do quer que seja, mas a indicação de um campo definidor
(pois dá o contorno, o desenho) para um tempo e um lugar, a forma histórica que terá um
conhecimento, um discurso ou conceitos. Não é determinante e sim definidor. Não é
determinante em si, mas passa a determinar na medida em que o discurso e as práticas não
discursivas, presentes em tal campo, têm essencialmente vinculação com um saber-poder; esse

11

Até porque o próprio eu é construído de maneira transcendental e com os a priori formal em Kant, mas como
esses elementos seriam uma espécie de estrutura subjetiva, entramos em uma aporia que não poderemos
aprofundar agora.
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discurso-saber-poder é, como já dito anteriormente, campo produtor de realidades e verdades.
Transcendental-histórico é um campo de condições de emergência.
Há na Filosofia de Foucault o indicativo preciso de que só dentro de um dado campo ou
domínio é possível descrever um saber, suas relações com o discurso e o poder, logo, a descrição
da realidade e da verdade historicamente possíveis. O transcendental-histórico possibilita a
descrição das formas e das condições singulares de formação de um determinado pensamento.
É esse transcendental-histórico que permite a Foucault fazer uma história crítica do
pensamento. Esta não é história das condições formais nem das condições empíricas; não é,
portanto, uma descrição histórico-empírica. Foucault procura o a priori histórico de uma
experiência possível. Como afirma Foucault,

[...] a história crítica do pensamento não é uma história das aquisições nem da ocultação
da verdade, é a história da emergência dos jogos de verdades [...] quais foram as
condições dessa emergência [...] e a maneira pela qual, ligando um certo tipo de objeto
a certas modalidades do sujeito, ela constitui, por um tempo, uma área e determinados

indivíduos, o a priori histórico de uma experiência possível. (Foucault, 2010, p. 235)

O a priori histórico de uma experiência possível é expressão suficiente para sustentar a
existência de um transcendental-histórico em Foucault. O próprio conceito de epistémê reforça
essa tese, quando entendemos que ela não é o que se pode saber em uma época e sim é o que
torna possível a existência das figuras epistemológicas e das ciências (Foucault, 2004a, p. 218).
Na descrição da epistémê, temos a descrição de um transcendental, porém histórico.
Adentrando na descrição de uma dada epistémê, encontraremos a indicação de qual/quais
condição/condições (no caso, históricas) servirá/servirão de condição de possibilidade do
conhecimento, dos saberes, dos poderes da construção da realidade e da produção da verdade.
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Por esse caminho e nessa perspectiva de compreensão do transcendental, podem-se
entrever as razões mais profundas dos questionamentos de Foucault à pretensa objetividade das
ciências humanas. Ele desconfia (assim como Kant) dos saberes constituídos como verdadeiros
em sua época e que tomam os objetos que só aparecem em uma semântica como se fossem reais,
e transformam semântica em ontologia. Essa é a grande questão de Kant: a denúncia de que a
simples analítica não pode ser tomada como ontologia. Foucault parece ter o mesmo propósito.
Em ambos está a luta para evidenciar como tais objetos foram constituídos. Ambos apontam
para o fato que a razão só reconhece aquilo que ela mesma produz. Como dizia Kant, as
condições da experiência e do objeto da experiência são idênticas. Há uma identidade entre o
conhecimento e o mundo a conhecer.

2. Foucault e Kuhn: aproximação, continuidade descontínua...

permanecem para sempre no âmbito de suas categorias e
aqueles que, após refletirem, seguem o caminho com

(Karl Jaspers)

O tipo de aproximação entre Kant e Foucault que temos apresentado desde o início deste
texto é formal e metodológica, e depende, sobretudo, de uma compreensão mais abrangente do
conceito de transcendental. Ambas as Filosofias estão inseridas no programa crítico iniciado
por Kant, que tem como proposta básica o exame e uma espécie de depuração da razão em
geral, em que se explicite suas fontes, extensão e limites. Um procedimento negativo, visto que
se limita a examinar a razão não a alargando, mas restringindo-a, quando investiga as condições
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de possibilidade de todos os fenômenos. A crítica se opõe ao dogmatismo, interrogando a todo
o momento como e com que se alcançou o direito de dizer algo (Kant, 1994, BXXXVI).
-

O movimento pelo qual o sujeito se dá o direito de interrogar a verdade sobre
os efeitos de poder e o poder sobre os discursos de verdade, então a crítica é a
arte da inservidão voluntária, a da indocilidade irrefletida. A crítica teria,
essencialmente, por função o desassujeitamento no jogo do que se poderia
chamar, em uma palavra, a política da verdade. (Foucault, 1990, p. 36)

Há uma proximidade visível ao estudar a Filosofia de Foucault entre o procedimento
crítico e a arqueologia, uma vez que o arqueólogo quer descobrir as bases, as condições de

possibilidade da existência, examinar como e com que se adquiriu o direito de dizer algo. A
arqueologia é uma máquina crítica (Foucault, 2009, p. 156). Uma máquina que recoloca em
questão certas relações e deve ter uma função libertadora; é uma atividade prática-teórica. O
procedimento crítico tinha a função de liberar o pensamento da metafísica, do dogmatismo
metafísico, e a arqueologia tem a função de liberar o pensamento da Antropologia,
antropologismos ou dogmatismo antropológico.
A arqueologia é a crítica que vai liberar o pensamento ocidental do sujeito. A
arqueologia é uma análise das condições históricas de possibilidade do a priori histórico que
permitem que determinados enunciados tenham sido possíveis e não outros. O terreno da
arqueologia é o terreno de Kant. O próprio Kant usa esse termo para referir-se a história do que

torna necessária uma forma de pensamento. É o que Foucault realiza.
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Importante ressaltar que a ideia de arqueologia filosófica aparece pela primeira vez na
História da Filosofia com Kant.12 Em Progressos da metafísica, Kant se interroga sobre a
possibilidade de uma história filosófica da Filosofia. Segundo Kant, tal história não é possível
de modo histórico ou empírico; deveria ser feita em um solo racional, isto é, a priori. A
arqueologia filosófica deve expor os fatos da razão e isso não se faz numa narração histórica.
Lembrar que Kant é contra a concepção de história como narração é importante para se
compreender que deve haver outra forma de se fazer a arqueologia; defendo que Foucault
soluciona isso atrelando a arqueologia com a genealogia. Mas, voltando a raciocínio, como diz
Kant:

Uma história filosófica da Filosofia é em si mesma possível, não histórica ou
empiricamente, mas racionalmente, isto é, a priori. Embora se estabeleçam
fatos da razão, não os vai buscar à narrativa histórica, mas extrai-os da
natureza da razão humana como a arqueologia filosófica. (Kant, 1985, p. 130)

A arqueologia em Kant será a responsável por estabelecer um solo em que as coisas se
dão ou não se dão. O impasse que se coloca aqui (e que será extremamente frutífero) é ela não
ser empírica, nem se constituir por meros conceitos, ser, portanto, transcendental. Outro
aspecto importante: ela não interroga pela origem, cronologicamente falando, mas, sendo a

priori, deve buscar a arché. Nesse sentido, ela se aproxima e não se opõe a uma genealogia. Ela
deve, por conseguinte, constituir um princípio transcendental em sentido próprio (Agamben,
2008, p. 114).
Há uma diferença marcante que distancia arché de origem, diferença estabelecida por
Kant, como vimos, e retomada por Foucault como fundamento de sua própria arqueologia e
12

Os próximos p

Signatura Rerum, de 2008.
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posteriormente da genealogia. Ambas as Filosofias se opõem à busca da origem

a besta negra

da qual é necessário tomar distância, como dizia Nietzsche. Não se trata, portanto, de buscar a
origem, mas certamente a procedência e emergência.
Como afirma Agamben:

Onde se situam procedência e emergência se não estão nem podem
estar jamais na posição de origem? (...). Podemos chamar

histórica, trata não com a origem, mas com a emergência do fenômeno
e dever, por isso, enfrentar-se de novo com as fontes e com a tradição
(Agamben, 2008, pp. 117 e 124).

O termo arqueologia, como afirma Agamben, aparecerá na Filosofia de Michel Foucault
no prefácio de As palavras e as coisas. Diferente de história (que é empírica), a arqueologia terá
uma dimensão paradigmática e transcendental; nela se evidenciará uma série de a priori
históricos no qual as condições de possibilidade dos saberes serão explicitadas. A arqueologia
manifesta as condições de possibilidade (Agamben, 2008, pp. 128-129).
Há, em ambas as Filosofias críticas, o já indicado elemento fundamental: são semânticas
transcendentais. O caráter semântico de Kant e Foucault é visível. O núcleo da Filosofia
transcendental é justamente o semântico. E percebemos isso tanto em uma quanto em outra
Filosofia. São semânticas e são semânticas construtivistas. Loparic, em A semântica

transcendental de Kant, indica que uma das objeções à sua interpretação de Kant diz respeito
justamente à qualificação da semântica. Afirma-se que um dos problemas nessa leitura de Kant
seria que uma semântica pressupõe a existência inteiramente independente de um domínio de
interpretação:
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(...) e que em Kant isso não ocorre, pois o domínio de interpretação de conceitos, em
particular, de conceitos a priori é constituído por meio desses mesmos conceitos. Logo,
continua a mesma objeção: embora seja perfeitamente legítimo afirmar a existência de
uma teoria kantiana a priori de constituição a priori do mundo fenomenal, não é
admissível falar de uma semântica kantiana a priori de conceitos a priori, a serem
interpretados nesse mesmo mundo fenomenal. Entretanto esta constatação baseia-se
num pressuposto errado, de cunho realista: o da necessidade de supor um domínio de
interpretação inteiramente independente do que é interpretado. (Loparic, 2000, p.
XXVI)

Em tal semântica, não se pressupõe a existência de um objeto e sim se constrói esse
objeto com base em determinadas regras. Os conceitos são vazios em princípio, mas se tornam
cheios. A semântica kantiana é construtivista e a base disso está no conceito de interpretação:
associação e geração. Os objetos só são possíveis dessa forma.
Ora, o que é a Filosofia de Foucault senão uma semântica construtivista em que
conceitos são criados, já dentro de um dado campo associado, e os objetos aparecem? Foucault
afirma o tempo todo, ao longo de suas obras, exatamente o momento, as condições de
possibilidade e a criação de dados conceitos numa dada epistémê.
Foucault pergunta como certos campos de conhecimento como a medicina, a gramática,
as ciências humanas puderam tomar forma e existir como tais. Trata-se de compreender como
se relacionam os enunciados com seus campos de saber, e quais são as referências materiais no
tempo e no espaço que dão sustentação ou não sustentação a um saber constituído. Não dão
sustentação, por exemplo, quando Foucault procura referência material na medicina para a
doença mental e não encontra. Trata-se de um conceito que não pode ser sensificado no campo
da saúde, mas no campo correcional. Foucault, assim como Kant, tenta provar que
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determinados conceitos são vazios em determinados campos, questionando a realidade dos
objetos. Trata-se da investigação das condições de possibilidade desses conceitos, objetos e
saberes. Uma tarefa eminentemente crítica e semântica.13
A Filosofia de ambos é uma crítica da linguagem. Filosofias que exigem garantia da

referencialidade. Em Kant, com o a priori formal e, em Foucault, com um a priori histórico. Em
Kant, sensificação de juízos e, em Foucault, referencialidade de enunciados. Em A ordem do

discurso, temos afirmação cabal dessa caracterização semântica quando Foucault fala sobre
condição de aceitabilidade

uma proposição para ser considerada verdadeira ou falsa deve

encontrar-se no verdadeiro (1996, p. 35) e distinguir o qualificável do inqualificável. Está
presente aqui a noção de verdade transcendental de Kant.
As constatações acima nos levam ao uso que ambos os filósofos fazem do conceito de
transcendental. A condição de possibilidade de sentido de uma sentença é um princípio
transcendental. O transcendental foucaultiano é outro, absolutamente e paradoxalmente
kantiano. As condições da experiência/existência constituem um transcendental sem as formas
puras da consciência, mas que continuam interrogando pelas condições da experiência. O
transcendental em Foucault é um campo que não é determinado por uma consciência, mas
também não é empírico. Foucault leva o transcendental para outro patamar, mas nem por isso
menos transcendental.
No âmbito da Filosofia transcendental, a pergunta kantiana: o que posso saber? se
converte em Foucault em: como o saber moderno se constituiu? Ambas as perguntas têm o
mesmo estatuto e terão respostas com base em a priori formal e histórico, respectivamente. A
pergunta kantiana: que posso fazer? se converte em Foucault em: que experiência de si e do

mundo é possível fazer? Ambos fazem uma crítica da racionalidade constituída em um tempo

13

Muitos dos trabalhos de Loparic, e dos pesquisadores que trabalham usando sua interpretação de Kant, indicam
o domínio adequado de compreensão de determinados conceitos.

149

e um lugar, indicando seus limites e possibilidades. Isso pode se afirmar inclusive em relação a
Kant, quando se estende seu projeto crítico à Antropologia, por exemplo. Minha questão aqui
é: de que maneira é possível inserir Kuhn nesse contexto teórico?

2.1 Kant, T. Kuhn e Foucault: a noção de solo epistemológico no mundo contemporâneo

O livro Signatura Rerum: sobre o método, de G. Agamben, começa com uma
advertência: muitas vezes a reflexão sobre o método não precede uma investigação. Não existe
um método que seja válido para todos os âmbitos, ele depende dos objetos. Depende, mas o
precede. O método está sempre vinculado, de alguma forma, com o contexto em que opera.
Ao longo deste texto, apresentei em vários momentos

usando referências diretas de

obras de Foucault , o conceito de epistémê. Essa noção central no interior da Filosofia
foucaultiana sofreu especificações ao longo do tempo e transformações. Na obra A arqueologia

do saber, Foucault quer dar conteúdo a epistémê quando usa outras noções como formação
discursiva, enunciado e, transformá-la quando trata dos conceitos arquivo, dispositivo, prática
e saber. Independente da referência a quaisquer desses conceitos, há um elemento que
permanece: a epistémê sempre está no tempo e no espaço. Sobre isso, diz Foucault, em uma
cultura e em um momento dado, nunca há mais que uma epistémê que define as condições de
possibilidade de todo saber, a descrição da epistémê e a descrição da região intermediária entre

os códigos fundamentais de uma cultura

aqueles que regem a linguagem,

seus esquemas perceptivos, seus intercâmbios, suas técnicas, seus valores, a
hierarquia de suas práticas

fixam, logo de entrada, para cada homem, as

ordens empíricas com as quais terá de lidar e nas quais se há de encontrar. Na
outra extremidade do pensamento, teorias científicas ou interpretações de
filósofos explicam porque há em geral uma. (Foucault, 2007, p. XVI)
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Como podemos perceber, o conceito se parece bastante com o conceito de paradigma.
Em Ditos e escritos III, Foucault (2006a) confessa que o conceito de epistémê é muitas vezes
confundido com a noção de paradigma de T. Kuhn. A referência de Foucault é ao tratamento
que dá em As palavras e as coisas, no entanto, mesmo definições em outras obras ressignificadas
pelo interesse de Foucault pelo poder se assemelham muito à noção de paradigma.
Não vemos aqui nenhuma imprecisão nesse uso14, mas a presença de um conceito que
será fundamental à Filosofia Contemporânea, algo que, como dito pelo próprio Foucault, é um
solo epistemológico um campo delimitado em que se indique todos os procedimentos e todos
os efeitos do conhecimento que tal campo específico está disposto a aceitar ou não. Na obra As

palavras e as coisas, o conceito de solo epistemológico é elemento-chave para que se possam
compreender as rupturas, o nascimento de novos saberes e, finalmente, o papel do homem e
das ciências humanas a partir do século XIX.
Em princípio, a noção de solo epistemológico é usada por Foucault como sinônimo de

epistémê ou espaço de ordem ou configuração geral do saber. Todavia, é possível usar esse
termo de maneira geral, como uma metáfora que indica o território, campo, chão, ou solo em
que se possa estabelecer semelhanças, identidades e analogias, onde os objetos são criados e se
define o que é dito e pensado num dado momento histórico e, acima de tudo, por ser solo e,
portanto, o mais fundante: o local onde estão as condições de possibilidade para todo o saber.
Nessa noção metafórica de solo epistemológico, cabem certamente a noção de paradigma e
outras, como indicarei na sequência.
O conceito de paradigma é polissêmico. Todos que lidam com essa noção partem dessa
constatação. A noção de paradigma é obviamente anterior à obra de Kuhn, já está presente na

14

Pelo menos não mais do que no próprio T. Kuhn.
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linguística em Saussure e, anteriormente, na Filosofia de Platão. Entretanto, é pelo seu uso como
conceito central na obra de T. Kuhn paradigma científico que o conceito passa a fazer parte
do discurso contemporâneo da epistemologia, tornando-se conceito de referência para diversas
áreas do saber.
O paradigma é um exemplar, uma estrutura partilhada pelos praticantes de uma mesma
disciplina, e composto por generalizações simbólicas (são axiomas, definições e leis,
empregados sem discussões), valores compartilhados, consenso entre os que dele partilham,
modelos ou padrões aceitos por uma comunidade científica, todos os procedimentos e efeitos
dos procedimentos que um campo específico num dado momento histórico está disposto a
aceitar. Faz-se ciência normal (aquela capaz de determinar os problemas que a comunidade
deve considerar válidos cientificamente ou não) quando se está em um paradigma e, quando
este entra em crise, outro paradigma o substitui, dá-se uma ruptura, e estes, o paradigma
anterior e atual, são incomensuráveis.
Como afirma T. Kuhn em A estrutura das revoluções científicas, paradigma é, de um
lado, a indicação de toda

a constelação de crenças, valores, técnicas etc., partilhadas pelos membros de uma

constelação: as soluções concretas de quebra-cabeças que, empregadas como modelos
ou exemplos, podem substituir regras explícitas como base para a solução dos restantes
quebra-cabeças da ciência normal. E mais adiante, temos que um paradigma é aquilo
que os homens de uma comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade
científica consiste em homens que partilham um paradigma. (Kuhn, 2003, p. 218)
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Foucault acrescenta a essa noção a dimensão do poder:15

Com efeito, não pode configurar-se um elemento de saber se, por um lado, não está
conforme a um conjunto de regras e de restrições próprias de certo tipo de discurso
científico em uma época dada e sim, por outro lado, não está dotado dos efeitos de
coerção típicos do que está validado como científico, ou simplesmente racional ou
comumente admitido. (Foucault, 2006, pp. 54-55)

O abandono de Foucault da concepção tradicional do poder tem vinculação direta com
a análise de dispositivos concretos que faz penetrar o poder nos indivíduos, governando suas
vidas. Segundo Agamben, a analogia com os paradigmas kuhnianos é importante. Assim como
Kuhn concentra-se não nas regras que constituem uma ciência normal, mas no que determina
o comportamento dos cientistas, na medida em que ele é repetido inúmeras e inúmeras vezes,
Foucault, da mesma forma, investiga a normalização que caracteriza o poder de fato (Agamben,
2008, p. 17).
A proximidade entre ambos os conceitos

epistémê e paradigma

é evidente.

Observemos o trecho abaixo, em que Favaretto trata da noção com base nas teses trazidas por
Foucault em História da loucura e O nascimento da clínica:

Mas, se História da Loucura mantém ainda, de certa forma, um critério extra médico,
representado por uma loucura fundamental, pela qual se poderia avaliar o desenrolar
da psiquiatria, O nascimento da Clínica avança ainda mais a distância em relação à
epistemologia: a medicina de uma época não tem como ser avaliada em função de um

15

As noções de paradigma em Kuhn e epistémê ou saber em Foucault são forjados basicamente na mesma época,
não sendo necessário crer que Foucault tenha trabalhado com a noção de Kuhn. O que pretendo, indicando o
elemento comum do solo epistemológico, é mostrar a filiação kantiana de ambos.
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critério externo à própria época, mas agora a normatividade é intrínseca à sua época.
Dessa forma, se estabelece uma ruptura entre uma época e outra; entre, por exemplo, a
medicina clássica e a moderna. Cada uma deve ser avaliada pela sua forma de

constituição. Portanto, nem critérios futuros (ciência atual) nem passados (loucura
fundamental) podem julgar os discursos médicos de uma dada época: a normatividade
pela qual pode ser avaliada é dada apenas pelas condições do saber próprio daquela
época, que Foucault chama de a priori concreto. (Favaretto, 2010, pp. 30-31; itálicos
meus)

A medicina de uma época nasce e só pode ser avaliada em função do campo em que foi
criada, na forma de sua constituição. A noção de a priori concreto aparece aí como uma espécie
de regra do campo de constituição de um dado saber.
Em O nascimento da clínica, Foucault afirma:

A medicina como ciência clínica apareceu sob condições que definem, com sua
possibilidade histórica, o domínio de sua experiência e a estrutura de sua racionalidade.
Elas formam o seu a priori concreto que agora é possível desvelar, talvez por que esteja
nascendo uma nova experiência da doença, que oferece a possibilidade de uma
retomada histórica e crítica daquela que rejeita no tempo. (Foucault, 2004b, p. XII)

O aparecimento da clínica deve, portanto, ser vinculado com uma reorganização
discursiva e uma espécie de modificação na relação de significante e significado, que permite
inclusive o nascimento de um novo objeto: a doença. Em outras palavras, pode-se dizer que
houve uma mudança de paradigma. Se observarmos a definição abaixo, veremos que ela é
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tranquilamente intercambiável com a de paradigma, e ambas com a noção de solo
epistemológico:

[A epistémê] é o conjunto das relações que podem unir, numa dada época, as práticas

discursivas que dão lugar às figuras epistemológicas, às ciências, eventualmente a
sistemas formalizados [...] a epistémê não é uma forma de conhecimento ou um tipo de
racionalidade que, atravessando as mais diversas ciências, manifesta a unidade soberana
do sujeito, de um espírito, ou de uma época: é o conjunto das relações que podemos
descobrir, para uma época, entre as ciências, quando as analisamos ao nível das
regularidades discursivas. (Foucault, 2004a, pp. 217-218; itálicos meus)

Análogos do paradigma, estão presentes também no debate sobre as teorias de Carnap
e Kuhn: em que sistema de referência, de Carnap, é colocado diante do conceito de paradigma.
Os revisionistas afirmam que existe uma semelhança entre Carnap e Kuhn, equiparando o
conceito de paradigma ao de sistema de referência. Carnap afirma que, sob certos aspectos, as
teorias de T. Kuhn podem ser consideradas extensão de seu próprio pensamento.
Naturalmente, indicar semelhanças entre as noções de sistema de referência em Carnap,

epistémê em Foucault e paradigma em Kuhn depende da explicitação de que tipo de analogia
estamos tratando; se há analogia entre os métodos, entre os problemas, ou as estratégias,
considerando que são investigações com objetos e propósitos diferentes.
O sistema de referência em Carnap é um conjunto de elementos linguísticos que permite
a descrição das entidades que compõem um dado domínio de conhecimento. As teses tanto
filosóficas quanto empíricas devem ser referidas a um dado sistema linguístico. Uma entidade
(fatos ou realidades) não é aceita de forma absoluta e de forma independente da linguagem. Há
uma dependência de uma adoção de um dado sistema linguístico. Os conteúdos empíricos
podem ser alterados quando há a tradução de um domínio para o outro. Segundo Carnap:
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A resposta a uma questão concernente à realidade depende, contudo, não somente da
realidade ou dos fatos, mas também da estrutura (e do conjunto dos conceitos) da
linguagem usada para sua descrição. Ao se traduzir de uma linguagem para outra, o
conteúdo factual empírico nem sempre pode ser preservado sem mudanças. (Carnap,
1949, p. 125).

Dito isso, percebemos que mais do que influências de um filósofo em outro, temos um
mesmo instrumento heurístico, uma mesma tese, uma mesma ideia filosófica que embasará a
reflexão de importantes pensadores contemporâneos.
Chamo a atenção para essa aproximação entre esses conceitos contemporâneos, pois o
uso dessa noção, que metaforicamente poderia ser chamada de solo epistemológico, tem origem
na tradição que começa com Kant. Loparic, em A semântica transcendental de Kant, nos mostra
uma Filosofia kantiana que estará posta como um dos pilares fundamentais para a construção
de parte significativa da Filosofia contemporânea. Essas Filosofias contemporâneas põem em
funcionamento, cada uma a seu modo, a noção de domínio de interpretação de Kant. Essa
noção será um ingrediente fundamental para a criação das noções contemporâneas de sistema
de referência, paradigma ou epistémê.
Em Kant, é estabelecido o princípio de que uma regra não é uma generalidade que
preexiste aos casos singulares e se aplica a eles, nem algo que resulta da enumeração de casos
particulares. É no próprio campo de referência que ela vai aparecer. Essa tese é fundamental
para a construção do conceito de epistémê em Foucault e certamente para os outros
desdobramentos contemporâneos da noção de paradigma.
Conforme Agamben:
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Isso significa que, unindo as considerações de Aristóteles com as de Kant, podemos
decidir que o paradigma implica um movimento que vai da singularidade à
singularidade e que, sem sair desta, transforma cada caso particular em um exemplar de
uma regra geral que nunca pode formular-se a priori. (2008, p. 30)

3. Considerações finais

Kant inicia a tradição de trabalhar com domínios de interpretação de conceitos e ideias
(dois grandes domínios: domínio teórico e domínio prático); no desenrolar de sua obra, outros
domínios ou subdomínios vão sendo delineados e se instaura um hábito filosófico de vínculo
entre conceitos/ideias e seus referentes, que atravessará a Filosofia desde então.
Com Kant, fica estabelecido que nada está pressuposto fora do próprio campo; todo e
qualquer a priori é imanente ao campo ou solo, todo conceito/ideia encontra referencial no seu
campo ou solo. Esse campo é extremamente fecundo para produzir teorias e objetos, uma
espécie de instrumento heurístico que tem seu uso em Kant e perdura até hoje.
O conceito de epistémê de Foucault é fruto desse hábito filosófico criado por Kant, e a
própria noção de paradigma (restrita inicialmente a Kuhn) teve notável sucesso e acabou por
ser usada além de sua acepção estritamente epistemológica, mas também semântica. Ambas
contribuem sobremaneira para pensar a produção do pensamento seja nas ciências humanas,
seja na Filosofia. Seu estudo colabora também com a compreensão de como se produz
pensamento no mundo contemporâneo. O recorrente enquadramento das teorias de Michel
Foucault no campo das ciências humanas e de Kuhn no campo das ciências naturais me parece
mais político que epistemológico.
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Capítulo 5
Paradigmas na psicanálise
e a aprendizagem baseada em modelos
Eder Soares Santos

1. A noção de paradigma de Kuhn

Considera-se que há, pelo menos, dois pontos de vista sobre Kuhn. Por um lado,
enfatiza-se a visão histórica, de modo a mostrar que a razão sozinha é insuficiente como uma
base para o avanço científico. E, por outro lado, estão os que vêm no tratamento das atividades
científicas e nos detalhes cotidianos da prática científica a grande contribuição de Kuhn. Estes
focam, segundo Barnes, seu interesse na ciência normal conduzida por paradigmas enquanto
exemplar aceito de boas práticas que

por meio do conhecimento e competência

permitem

mover de um caso particular para outro em processos envolvendo modelagem, analogia e
indução (cf. Barnes, 2003, pp. 123-124).1
A análise kuhniana do desenvolvimento científico traz sérias dúvidas no que concerne
à validade das relações entre prática e ideias científicas. Em particular, isso desafia a visão de
que a prática científica está estruturada em torno de um procedimento universal lógico e asocial; todavia, em Kuhn, ela é tratada como sendo governada por tradições concretas, discretas
e locais que de fato resistem à racionalização2 (cf. King, 1980, p. 99).

1
2

Ver também King, 1980, p. 97.
Fato que não vai passar despercebido dos seus críticos e que vai ser um dos pontos de apoio para uma tentativa
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Kuhn classifica as descobertas científicas em dois tipos: a da ciência normal e a
revolucionária. A normal diz respeito ao questionamento científico que tem como objetivo
explicar os eventos da natureza com base em um ponto de vista estabelecido, ou seja, essas
descobertas são eventos circunscritos, controlados. Elas podem ser antecipadas à luz de um
conhecimento já existente, em que os cientistas já sabem mais ou menos o que é aquilo que
estão procurando. Existem também disputas nesse meio, mas elas não são muito prolongadas
ou intensas, não provocando, portanto, nenhum tipo de ruptura no conhecimento já
estabelecido.

A ciência normal não tem como objetivo trazer à tona novas espécies de fenômenos;
na verdade, aqueles que não se ajustam aos limites do paradigma frequentemente nem
são vistos. Os cientistas também não estão constantemente procurando inventar novas
teorias; frequentemente mostram-se intolerantes com aquelas inventadas por outros.
Em vez disso, a pesquisa científica normal está dirigida para a articulação daqueles
fenômenos e teorias já fornecidos pelo paradigma. (Kuhn, 1970, p. 43)

científico. Descobertas dessa classe não são, e não podem ser, previstas por uma teoria
estabelecida. Elas surgem como anomalias, cuja significância e efeitos emergem lentamente e
são assimiladas somente depois de ajustes radicais na teoria. Naturalmente, elas não são apenas
ocasiões para conflitos, elas inevitavelmente os criam (cf. King, 1980, p. 102).

(...) as revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, também
seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica de que o
paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto
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da natureza, cuja exploração fora anteriormente dirigida pelo paradigma. (Kuhn, 1970,
p. 92)

Kuhn critica a conceituação positivista de que o desenvolvimento cognitivo da ciência é
um processo racional governado por regras atemporais de procedimento. Ele prefere crer,
segundo King, que a prática da ciência é constituída não por regras universais, mas por tradições

teorias devem figurar como científicas. Poder-se-ia dizer que essa é uma visão sociopsicológica
da ciência.3 A questão que se levanta é a de saber se a racionalização presente nas ciências é
critério suficiente para explicar a estrutura do desenvolvimento científico.
Em sua essência, Kuhn apresenta que o conhecimento científico não é alcançado
simplesmente escapando-

para se fazer ciência ou padronizações de julgamento científico não são absolutos, mas relativos
a um ponto de vista teórico e particular. As escolhas científicas são racionais somente dentro
de um contexto e com base em um ponto de vista único de autoridade inquestionável; porém,
a escolha entre pontos de vistas alternativos, mesmo que limitados pela lógica e observação,

tornando-se um ato social não racional. A negação da racionalização por parte da tomada de
atitude de alguns cientistas não invalida o fato de que a ciência se sustente em bases racionais
nem de que não haveria avanços científicos. O que Kuhn parece querer apontar é que existe

3

Essa tentativa de querer explicar os procedimentos da ciência através de uma psicologia da comunidade científica
foi alvo de crítica de vários filósofos da ciência como Shapere e Lakatos. Sobre esse tema, ver especialmente,
Lakatos, 1969 e Shapere, 1980.
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sempre um fator humano, não totalmente objetivo, que, mesmo tentando ser o mais racional
possível, implica certa arbitrariedade.
Se isso faz algum sentido, a discussão em torno do tema comunidade científica ganha
grande destaque. Distingue-se uma comunidade desse tipo pelo compromisso de seus membros
em um modo particular de se fazer ciência, direcionados pela aceitação de exemplos da prática
científica presente ou de um paradigma. A noção de paradigma desempenha um papel central
uma visão de mundo, mas sim um
exemplo específico da prática científica atual, que serve como modelo para essa comunidade e,
implicitamente, define a legitimidade e métodos de um campo de pesquisa para as gerações
sucessivas de praticantes (cf. King, 1980, p. 109). Isso indicaria, segundo King, que paradigmas,
e não regras metodológicas de teorias, são os repositórios finais de autoridade científica, ou seja,
os alvarás de licença das comunidades científicas, o ponto focal do complexo de compromissos
teoréticos, metodológicos e instrumentais que dão coerência ao campo científico.

2. Da possibilidade de interpretação da psicanálise com base em Kuhn

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma
comunidade de praticantes de uma ciência (1970, p. 8). Não teríamos dificuldade alguma em
utilizar o conceito de paradigma de Thomas Kuhn, se não fosse por esta frase: realizações
científicas univ
uma ciência em sentido restrito e, consequentemente, não pode ter o estatuto de universalidade
em suas formulações teóricas, pois se baseiam sobre razões e motivos, e não sobre argumentos
causais. No entanto, acreditamos ser legítimo o uso da noção de paradigma de Kuhn aplicada à
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psicanálise, pois pensamos que ela não se restringe necessariamente à ciência em sentido
estrito.4
Um paradigma também é formado, segundo o próprio autor, por uma comunidade ou
uma sociedade que garante a manutenção do paradigma, através da resolução de quebracabeças e da formação de novos discípulos, de acordo com as exigências teóricas de uma
especialidade.

erentes. De um lado, indica toda a
constelação de crenças, valores, técnicas etc. [...], partilhadas pelos membros de uma
comunidade determinada. De outro lado, denota um tipo de elemento dessa
constelação: as soluções concretas de quebra-cabeças que, empregadas como modelos
ou exemplos, podem substituir regras explícitas como base para a solução dos
restantes quebra-cabeças da ciência normal. (Kuhn, 1970, p. 175)

Um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham e,
inversamente, u
(Kuhn, 1970, p. 176).
Tomemos a psicanálise de Freud como exemplo. O empenho de Freud e do grupo que
o rodeava, em tentar fazer do seu descobrimento uma disciplina científica que mais tarde veio
a ser representado por uma comunidade e depois por uma sociedade e manter a validade das
suas teorias, aponta para um tipo de atitude bastante sublinhada por Kuhn, denotando o mesmo
tipo de atitude dos cientistas diante da manutenção de seus paradigmas científicos.

4

Um exemplo de uso dos paradigmas de Kuhn aplicados à Filosofia se encontra no livro Descartes heurístico
(1997a) de Zeljko Loparic. Este fez uso desses paradigmas para contestar as interpretações das obras de Descartes
realizadas por M. Gueroult.
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Ora, o que nos parece é que podemos considerar a psicanálise tradicional como um tipo
de ciência,5 pois, por um lado, possui teorias aparentemente científicas e, por outro, possui uma
comunidade que as afirma e as mantém. Afirma

Um paradigma governa, em primeiro

lugar, não um objeto de estudo, mas um grupo de praticantes da ciência
No que concerne à teoria freudiana, todas as possibilidades constituidoras da noção de
paradigma estão presentes, salvo a mais premente, que é a de se constituir uma ciência em
sentido estrito, problema que parece ser contornado por esse seu disfarce de ciência. Portanto,
se essas possibilidades estão presentes, é justamente pela psicanálise freudiana se apresentar,
diante de olhares incautos, como uma disciplina científica e, também, pelo fato de que seus
integrantes, pesquisadores, colaboradores, e mesmo os seus pacientes, assumirem a postura de
que lidam com questões de cunho científico.
Freud criou não só uma nova disciplina, que traz consigo novas teorias para a
compreensão do funcionamento psíquico do ser humano, mas também determinou os
parâmetros de aplicação dessas teorias, bem como o comportamento ou atitude que os seus
seguidores deveriam ter diante da situação clínica e da psicanálise.
Todavia, não é só a atitude de Freud e seus seguidores que possibilitaram o sucesso da
psicanálise. É por Freud ter sido um grande solucionador de quebra-cabeças, e por seus
discípulos o terem ajudado resolvendo outros, que se pôde garantir a existência da psicanálise.
Outra atitude com relação à psicanálise tradicional que faz com que ela se adeque às
descrições kuhnianas de ciência, ainda que não seja formalmente uma, é o esforço que
realizaram alguns seguidores das teorias freudianas para mantê-las vivas, dando-lhes
continuidade.

5

A psicanálise poderia ser considerada como uma ciência da experiência, uma ciência aplicada à resolução de
certos problemas emocionais, mantendo o rigor necessário a todas as ciências, porém, não a exatidão típica de
algumas ciências.

166

Se voltarmos à obra A estrutura das revoluções científicas, mesmo realizando um
resumo grosseiro, vamos ver que ciência é entendida por Kuhn como uma atividade de
resolução de problemas dentro de uma matriz disciplinar, isto é, resolução de problemas geridas
por um paradigma.
Uma ciência é constituída, por um lado, de problemas bem definidos e já resolvidos ou
a serem resolvidos e, por outro lado, por uma matriz disciplinar que contém as hipóteses
teóricas que servem de base para a resolução de problemas em curso ("pesquisa normal"), além
de orientar o ensino e permitir a organização institucional (Loparic, 1997b). Isso é o que
podemos chamar de atividade normal de uma ciência. Para resolver e ultrapassar esses
problemas já bem definidos, deve-se partir de valores compartilhados e de exemplares e, além
disso, estar de posse dos componentes teóricos que constituem tal ciência. Esses componentes
teóricos se dividem em quatro categorias, as quais mencionaremos novamente:
1. generalizações simbólicas (ou generalizações guia)

servem de fio condutor para o

desenvolvimento de uma ciência;
2. componentes ontológicos ou metafísicos em geral herdados da tradição filosófica;
3. componentes heurísticos

pode-se entender como uma teoria da busca ou da

descoberta dentro de uma ciência;
4. valores gerais e específicos valores compartilhados por um grupo.
Pelo esboço exposto acima, é possível entender qual é o processo que leva à constituição
de um novo paradigma em uma ciência. Esta procura resolver problemas bem definidos,
sustentados por uma matriz disciplinar, que, em última instância, é representante de um
paradigma. O próximo passo em uma pesquisa normal é a articulação interna do paradigma,
ou seja, o aperfeiçoamento da matriz teórica. Desse momento em diante, uma ciência pode
deparar-se com problemas que a sua atual matriz disciplinar não consegue resolver; a esses
problemas dá-se o nome de anomalias.
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O acúmulo de anomalias em escala crescente leva a um período de crise. Por sua vez,
esse período dá margem ao tipo de pesquisa que Kuhn chama de revolucionária, portanto, a
pesquisa de uma ciência em crise deixa de ser "normal" e passa a ser "revolucionária" quando
não mais busca soluções desses ou daqueles problemas particulares, mas tenta inventar uma
nova matriz disciplinar que seja capaz de dar conta tanto de problemas antigos, como de
problemas anômalos.
Em outras palavras, a pesquisa revolucionária conduz a um novo paradigma, que, para
ser aceito, tem que solucionar os problemas antigos e as novas anomalias, o que implica a
aceitação da comunidade científica, ou pelo menos parte dela, desse novo paradigma. Por fim,
o que se tem como resultado é a possibilidade de escolha entre o novo e o velho paradigma. Em
geral, após um período relativamente longo, a opção pelo primeiro vai ser feita pelas novas
gerações de pesquisadores, que acabarão por deixar de lado o velho paradigma.
No caso da psicanálise freudiana (com base nas pesquisas de Loparic), acreditamos que
o complexo de Édipo é o paradigma que a define, pois Freud parte de um problema empírico
definido, resolve-o e, a partir de então, define-o como um fato. Desse problema resolvido, Freud
faz com que todas as outras questões relativas às afecções psíquicas se enquadrem em seu
modelo ou, kuhnianamente falando, em seu exemplar. A ideia de um complexo de Édipo
atravessa toda a obra de Freud.

3. O exemplar enquanto modelo para o raciocínio

Vamos assumir aqui a psicanálise como uma atividade normal de investigação e
resolução de problemas em um período normal. Assim, considera-se ciência normal àquela
dirigida por um paradigma que articula e define uma tradição de pesquisa. O objetivo na ciência
normal é a resolução de quebra-cabeças por meio de modelos construídos pela resolução de

168

problemas exemplares já resolvidos previamente (cf. Nickles, 2003, p. 1). O acento recai sobre
os problemas exemplares e a necessidade de saber como os praticantes da ciência percebem e
aplicam esses exemplares.
Esse posicionamento gerou diferentes críticas e acusações a Kuhn, como a de que ele
seria um irracionalista radical, subjetivista e irrealista ao negar que a ciência nos oferece a
verdade objetiva sobre a realidade (cf. Scheffler, 1967). Ou, então, apontam que Kuhn seria um
relativista pós-moderno, que faz um tratamento teorético-cultural das ciências em geral (cf.
Sokal & Bricmont, 1999; e Nickles, 2003, p. 3).
Paradigmas, afirma Nickles, não devem ser entendidos como crenças, dogmas.
Paradigmas não são estruturas lógicas, dedutivas e rígidas, as quais todo praticante deveria
acreditar ou justificar de algum modo. Cada subespecialidade pode desenvolver seus próprios
paradigmas locais, bem como uma compreensão prática própria de um paradigma mais
abrangente para caracteriza o campo científico como um todo (cf. Nickles, 2003, p. 8).
Da perspectiva de Joseph Rouse, paradigmas são mais bem entendidos quando
concebidos como um conjunto de habilidades do que como um conjunto de proposições ou
crenças ou uma visão de mundo idealista (cf. Rouse, 2003, p. 109). Tal posicionamento, parecenos, ajuda a pensar a questão do aprendizado em ciência e também em psicanálise por meio
de raciocínio baseado em modelos ou casos.
Cientistas, continua Rouse, usam paradigmas ao invés de acreditar neles. O uso de um
paradigma em pesquisa tipicamente dirige-se a problemas relacionados ao emprego de
conceitos compartilhados, expressões simbólicas, ferramentas e procedimentos experimentais
e matemáticos. Os cientistas precisam compreender como usar esses vários elementos de
maneira que outros possam aceitar. Esses elementos da prática compartilhada não precisam
pressupor nenhuma unidade comparável nas crenças dos cientistas sobre o que eles estão
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fazendo quando usam os paradigmas, porque um dos papéis do paradigma é capacitar o
cientista a trabalhar com sucesso (cf. Rouse, 2003, p. 109). Nas palavras de Kuhn, cientistas

[...] podem concordar em sua identificação com um paradigma sem ter de concordar
sobre, ou mesmo tentar produzir uma completa interpretação ou racionalização
dele. A falta de uma interpretação padrão ou de uma redução acordada em relação
às regras não vai impedir um paradigma de guiar a pesquisa. (Kuhn, 1970, p. 44)

científica atual exemplos que incluem conjuntamente leis, teorias, aplicação e instrumentação
que provem modelos pelos quais surgem tradições coerentes e particulares da pesquisa

Desse modo, pode-se dizer que a comunidade científica é composta por praticantes e
não por crentes. A ciência normal não deixa de ser realizada mesmo quando não há
concordância substancial sobre questões fundamentais de um campo de pesquisa (cf. Rouse,
2003, p. 109), pois a pesquisa pode proceder de forma coerente e inteligível mesmo sem que se
resolvam todas as discordâncias.
O importante em se compartilhar um paradigma é que eles permitem aos cientistas
identificarem o que já foi feito e o que vale a pena de ser realizado. Não é porque discordam das
crenças dos outros que cientistas são excluídos de uma comunidade de pesquisadores, mas sim
porque seus trabalhos não captam o que os outros estão fazendo. É possível se pensar em
crenças heterodoxas sobre questões fundamentais se e quando suas pesquisas podem ser levadas
em conta e utilizadas por outros. O que está em jogo é a relevância e a confiabilidade de seu
trabalho, pois aquilo que as comunidades científicas deveriam compartilhar são conceitos,
problemas, técnicas e referências, e não ortodoxias (cf. Rouse, 2003, p. 110).
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Nesse quadro, anomalias e conflitos são esperados quando há uma considerável
articulação do paradigma. Esses são próprios da ciência normal na medida em que se procura
determinar ou melhorar a compreensão que se tem dos fatos, das técnicas e dos procedimentos,
cuja importância é delineada pelo paradigma. O surgimento de um problema pode ser
importante não apenas para a significância interna dos fatos a serem determinados, mas
também porque produzem oportunidade de acessar outras expectativas geradas pelo
paradigma. Eles servem para mostrar a necessidade de articulação e refinamento do paradigma,
e não se o paradigma deve ser aceito ou não. Ao articular e refinar o paradigma, os cientistas
podem estender soluções a serem aplicadas em outros fenômenos como futuros
desenvolvimentos de teorias e conceitos paradigmáticos, ou novos procedimentos e
instrumentos, alargando o escopo e o poder de uma disciplina (cf. Rouse, 2003, p. 110).
O simples fato de o cientista ter de lidar com as anomalias não causa crise, pois esperase que tais anomalias sejam resolvidas e circunscritas rapidamente, na medida em que se
pressupõe que o cientista tem uma compreensão clara daquilo com que ele lida. O que leva à
crise, diz Rouse, são as anomalias persistentes que não podem ser circunscritas, ou seja, não
somente um fenômeno particular não é entendido, como também se perde a confiança no
entendimento que se tinha. Tanto inteligibilidade e confiabilidade quanto o significado de
certas práticas científicas são colocadas em questão. Por isso, esse comentador afirma:

[...] a crise não resulta meramente porque os cientistas não podem concordar sobre
o que acreditar em relação ao fenômeno. [...] Crise surge somente quando eles ficam
inseguros em como proceder [e se questionam] qual pesquisa vale a pena perseguir,
quais fundamentos podem ser confiáveis, quais modelos são guias confiáveis para
conduzir o trabalho? (Rouse, 2003, p. 112)
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A questão se concentra em saber como proceder para resolver determinados problemas,
pois, para isso, o cientista precisa decidir qual sistema experimental ou modelos teóricos valem
a pena ser usados; qual deve servir para isso ou aquilo; que outros fatores devem ser levados em
conta como resultado significante e confiável (cf. Rouse, 2003, p. 112).
Numa perspectiva kuhniana, o importante é garantir que as questões possam ser
formuladas, tendo como pano de fundo uma compreensão prática extensiva daquilo com o que
se está lidando, para saber como algo poderia funcionar, falhar ou chegar a bom termo; e o que
está em jogo no sucesso ou no fracasso de uma determinada tentativa de investigação (cf. Rouse,
2003, p. 117).
Dessa forma, muitos praticantes de outras disciplinas que não as ciências físicas têm
utilizado Kuhn como guia para a compreensão e amadurecimento dos seus campos de
investigação, partindo da concepção que a concordância sobre um paradigma torna possível a
atividade contínua de resolução de problemas.
A dificuldade para essas tentativas consiste, na visão de Nickles, em o sucesso para o
domínio científico normal não poder ser caótico. Querendo dizer com isso que ele precisa ser
padronizado, ou seja, além de um tipo de regularidade natural, também seria preciso que essa
regularidade se manifestasse em certo grau de agrupamentos de fenômenos básicos. Pois, de
outro modo, o ensino não seria possível (cf. Nickles, 2003, p. 145).
Além disso, essa padronização teria que proporcionar a solução de alguns problemas
básicos que se tornariam exemplares, ou seja, realizações que serviriam como modelo para
tratar de novos problemas, permitindo que técnicas de resolução de problemas ou práticas
regulares de resolução de problemas pudessem ser difundidas (cf. Nickles, 2003, p. 146).
O fato é que práticas científicas bem-sucedidas não surgem de uma hora para outra,
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criadas à vontade pela simples devastação de tradições estabelecidas, substituindo-as por um
empreendimento planejado racionalmente no sentido de uma convecção constitucional do tipo

A constituição de um paradigma se dá pela seleção, por uma comunidade científica, de
soluções de problemas que poderiam posteriormente articular o paradigma. A comunidade
procura por problemas factíveis, realizáveis, solúveis. Dessa forma, os problemas mais factíveis
serão aqueles que mais se parecem com exemplares já disponíveis. Além disso, afirma Nickles,
é o treino nesses exemplares que capacita os cientistas a perceberem o mundo nos limites do
paradigma (cf. Nickles, 2003, p. 149).

problema, sua solução e que
mostram o que precisa ser feito, o conjunto de objetivos locais da investigação, os padrões de
avaliação, enfim, desempenham um forte papel heurístico (cf. Loparic, 1997b)

[...] os exemplares não são meramente modelos abstratos, mas também contêm as
fontes primárias relevantes para resolver os novos problemas com os quais ele
combina. Um ou mais exemplares, adequadamente adaptados, proveem o modelo
de quebra-cabeças corriqueiros e soluções. (Nickles, 2003, p. 149)

Como se aprende a resolver problemas ou quebra-cabeças? Embora um problema
remeta a algo desconhecido que precisa ser solucionado, os problemas não aparecem soltos de
um contexto de investigação. Eles sempre são bem definidos e altamente restritos a um campo.
Ao se assumir o compromisso com um paradigma, espera-se que ele não apenas garanta a
solubilidade de problemas, mas também que forneça os recursos necessários para fazê-lo e, em
certa medida, que o paradigma já aponte para as soluções corretas (cf. Nickles, 2003, p. 150).
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O fazer científico é aprendido e apreendido pela articulação do conhecimento implícito
aportado pelo paradigma. Porém, esse conhecimento só pode ser incorporado por meio do
treino, que consiste em partir de casos básicos ou problemas básicos que o praticante deve
resolver ao iniciar sua carreira numa ciência. Isso é possível na medida em que esse
conhecimento implícito é padronizado e se torna útil para as práticas e desenvolvimentos das
habilidades analíticas do praticante (cf. Nickles, 2003, p. 151).
Os problemas surgem e são resolvidos dentro de um contexto definido. Esse contexto é
composto de componentes ontológicos, ou seja, de uma imagem ou modelo metafísico de
concepção de mundo; generalizações simbólicas, normas e valores. Além, claro, do próprio
exemplar.
A aprendizagem se torna possível dentro desse contexto. Nele, o exemplar tem papel de
grande relevância, pois ele gera o modelo ou modelos a serem seguidos. Por meio do uso da
aprendizagem baseada em modelos, é possível se compartilhar relações de similaridades que
tornam possível a comunicação entre os praticantes e concordâncias quanto aos resultados
obtidos.
A concepção geral do raciocínio baseado em casos ou modelos consiste em que, ao invés
de se resolver cada novo problema a partir da estaca zero, se procura combinar o novo problema
com outros problemas e soluções já disponíveis dentre de um campo de aplicação com base em
referências já publicadas. Uma vez solucionado o novo problema, ele é adicionado ao conjunto
dessas referências. Ao invés de se partir de regras lógicas gerais, usa-se casos exemplares,
adaptando-os aos problemas em questão (cf. Nickles, 2003, pp. 160-161). Para Nickles, é
possível afirmar que:

As pessoas solucionam problemas não tentando encontrar uma representação
interna correta do mundo para assim poderem gerar a solução para o problema a
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partir do zero por meio de abstração de regras, mas sim se adaptando a experiências
concretas e contextualmente ricas a partir do passado. (Nickles, 2003, p. 161)

A inovação de uma área está ligada a uma história ou tradição de esforços prévios de
soluções; não surgem de um gênio criador. Isso quer dizer que as soluções de problemas é uma
questão de imitação adaptativa ou cópia de soluções de problemas bem-sucedidos previamente
(cf. Nickles, 2003, p. 161).
Assim, o aprendizado pode começar por cópias ou repetições mecânicas, mas o
praticante, por meio desse treino, vai amadurecendo ao realizar essas tarefas de resolução,
podendo ser conduzido à resolução de casos mais complexos.
Essa posição é reforçada por Nersessian, ao dizer que o que se adquire no aprendizado
de uma estrutura conceitual não são conjuntos de características definidas e regras específicas
em relação aos conceitos que participam nos problemas exemplares compreendidos pelo

incluem similaridades e diferenças entre as instâncias (cf. Nersessian, 2003, p. 180).
O sucesso na aprendizagem de resolução de problemas num determinado campo de
investigação tem a ver com o estágio de formação durante o qual práticas são aprendidas em
situações autênticas. Por meio delas, o estudante-estagiário aprende práticas tácitas e explícitas
da disciplina. Esse tipo de treino permite que estudantes aprendam como adaptar problemas
exemplares a problemas de pesquisa atual pela observação de como os praticantes de uma
determinada ciência lidam e tomam parte na pesquisa (cf. Nersessian, 2003, p. 189). Isso
significa di
metodológicas formais e informais, ao entendimento conceitual e às estruturas interpretativas
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Os modelos servem, nas práticas científicas, para gerar interpretações de sistemas
físicos, processos, fenômenos, situações e análise de casos clínicos. A prática da modelagem faz
uso tanto de domínios de conhecimento específico como de conhecimento de princípios gerais
abstratos. Modelos são retomados e construídos com base em restrições consideráveis de
satisfação de potencial do domínio que se tem como alvo. A modelagem pode ser suprida por
equações, textos, diagramas, figuras, mapas, modelos físicos, relatos clínicos, cujo processo
pode ser atingido por meio de abstração, idealização, generalização. A avaliação e adaptação
dos modelos são realizadas por meio da satisfação às restrições funcionais, causais e estruturais,
impostas ao modelo e seu alcance, que leva ao entendimento do problema em questão obtido
por esse processo de modelagem. Assim como a avaliação está direcionada por quão bem o
modelo se encaixa nas restrições do fenômeno em investigação, também há que se fazer revisões
nos modelos quando estes não respondem satisfatoriamente à solução dos quebra-cabeças (cf.
Nersessian, 2003, p. 203).

4. Casos clínicos como modelos de base

Embora haja alguma resistência por parte de alguns kuhianos
de Kuhn sobre o assunto

gerada pela indecisão

de que seja possível aplicar a filosofia da ciência de Kuhn a outros

campos ou disciplinas que não sejam a própria ciência, acreditamos que se possa fazer um bom
uso da sua abordagem na psicanálise.
O ponto central parece ser o de saber se determinado campo de investigação atende aos
requisitos mínimos (generalização guia, ontologia, valores, exemplares) para que um
paradigma possa ser identificado e se esse paradigma constitui promessa de sucesso na
resolução de problemas futuros de uma área de investigação. Talvez seja difícil de identificar
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todos esses requisitos em disciplinas não científicas, mas não é impossível como já bem o
mostrou Loparic, especialmente no tratamento da psicanálise.
Gostaríamos de pontuar rapidamente uma dessas possibilidades, tratando da questão
da aprendizagem ou transmissão na psicanálise. Essa questão preocupa todas as escolas de
formação em psicanálise e há um grande debate sobre o tema já iniciado com o próprio Freud.6
Todavia, nessas discussões, a psicanálise é colocada numa posição especial em relação às outras
ciências, pois consideram, a nosso ver erroneamente, que o cientista não se encontra envolvido
emocionalmente com sua pesquisa, tal como psicanalista está envolvido subjetivamente com a
questão da transmissão. Há a ideia de que o cientista pode aprender sobre as questões do seu
campo sem ser afligido por elas. Ainda que se possa conceder que o grau de envolvimento
emocional seja diferente e que possam existir outras variantes em jogo, trazidas pela própria
análise pessoal do psicanalista, não vemos o processo de aprendizagem em psicanálise em uma
posição especial quando se assume uma perspectiva de leitura kuhniana. Tanto os cientistas
quanto os psicanalistas aprendem e resolvem problemas porque estão comprometidos com seus
exemplares. E, com base nos modelos sob os quais são formados, podem resolver ou lidar com
os quebra-cabeças de seus campos.
Partindo do que foi apresentado anteriormente, podemos considerar que, dentro das
diferentes escolas e sociedades de psicanálise em período normal

aqui em alusão à ciência

normal , têm-se por objetivo tratar dos problemas psicológicos, psíquicos, dos seus pacientes
dentro de um contexto teórico baseado no sucesso promovido por um paradigma que orienta
a formação psicanalítica.
A título de exemplo, destacamos dois paradigmas que orientam essas escolas: um
freudiano e outro winnicottiano. Como já referido anteriormente, o paradigma freudiano está
baseado no modelo do complexo de Édipo, ou seja, o exemplar que dá origem a esse paradigma

6

Ver Referências no final deste texto.
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é o dos conflitos pulsionais libidinais gerados numa relação triangular. O paradigma
winnicottiano tem como modelo o do bebê no colo da mãe, e o exemplar guia é o das relações
duais em que aquilo que se destaca é o estabelecimento da confiabilidade entre dois existentes,
e não o destino das pulsões na economia de um aparelho psíquico.
Com base nesses dois paradigmas, os problemas que surgem no setting analítico
freudiano ou winnicottiano são adaptados de modo que se possa enfrentar os novos problemas.
Não é alvo da nossa discussão aqui, e por isso não vou adentrar na questão, mas alguns
pesquisadores têm mostrado que o paradigma freudiano se revela limitado para a resolução dos
problemas psíquicos contemporâneos, que se caracterizam mais como patologias psicóticas,
limítrofes, bipolares, que como neuroses bem definidas. Não queremos com isso dizer que
Freud se tornou desnecessário. Tal como Newton não deixou de ser utilizado pela física
contemporânea, também Freud nos ajuda a resolver determinados tipos de problemas

como

as neuroses. Mas a física de Newton não dá conta de resolver todos os problemas da física, assim
como Freud não resolve problemas psíquicos com base na dualidade relacional e confiabilidade
ambiental.
Partindo do pressuposto de uma psicanálise normal, qualquer escola de psicanálise
poderia trabalhar com a formação de seus futuros psicanalistas no mesmo modo que Kuhn
considera para a formação dos praticantes de ciência. O candidato à psicanalista vai começar
sua formação pela leitura e discussão de obras principais selecionadas dos psicanalistas de sua
escola, aprendendo sobre quais pressupostos ela se alicerça. Concomitantemente, ele começa
(se já não o fez) sua análise pessoal com um psicanalista formado na mesma tradição; depois de
algum tempo, começa ele também a tratar de alguns pacientes.
Porém, de início, ele não vai lidar com qualquer caso clínico. Os casos são selecionados
de forma que possam ser analisados dentro da mesma matriz disciplinar na qual ele vem sendo
formado. E assim como o aprendiz de cientista não tem que lidar

e não é capaz de fazê-lo
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com problemas mais complexos no início de sua carreira, o mesmo também acontece na
formação psicanalítica.
A análise, desses casos, pode seguir o parâmetro do raciocínio baseado em modelos ou
casos clínicos. Partindo dos casos clínicos exemplares geridos por uma tradição e por meio do
estudo de publicações de relatos de outros casos clínicos, de seus colegas mais experientes, o
candidato pode conformar seu caso clínico, adaptando as análises já geridas pelo exemplar E
conquistando assim confiança de que pode vislumbrar encaminhamentos para o caso em
questão.
À medida que sua formação progride, ele vai ter que lidar com casos mais complexos,
que vão requisitar mais de sua capacidade, conhecimento teórico, sensibilidade e criatividade
para adaptar o caso à resolução exemplar e prosseguir com o trabalho clínico com o paciente.

confiáveis no tratamento de uma questão ou caso, que possam gerar expectativa de tratamento

trazer o conteúdo reprimido do inconsciente para o consciente, preenchendo as lacunas causais
de representações criadas por determinados conflitos psíquicos. Do ponto de vista do

do paciente volte a seguir sua marcha em direção a uma vida madura e responsável.
Em qualquer um desses modelos paradigmáticos, pode-se aprender ou se transmitir a
psicanálise por meio do uso de casos modelos e do contato direto com a prática clínica orientada
e supervisionada.
Dessa forma, mutatis mutandis, não nos parece que o modo como um praticante de
ciência aprende a lidar com problemas e suas resoluções sejam diferentes da forma como um
candidato chega a ser um psicanalista. Nos dois casos, o aprendizado e formação passam pelo
estudo de manuais que trazem e tratam de especificar os exemplares de um campo de

179

investigação. Depois, eles são colocados diante da situação prática laboratorial, no caso do
cientista, e clínica, no caso do psicanalista. Os problemas a serem solucionados ou os casos a
serem analisados são apresentados em conformidade ao grau de formação desses iniciantes. As
resoluções se baseiam em modelos gerados pelo paradigma e são relatados em publicações
específicas. E, uma vez tendo se tornado cientista experiente ou um analista didata, ele será
capaz de lidar com os problemas e casos mais complicados.
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Capítulo 6
Esboço do paradigma winnicottiano 1
Zeljko Loparic

1. Introdução

O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma visão unificada da contribuição de
Winnicott à psicanálise. Esse autor vem sendo reconhecido já há algum tempo como uma das
grandes figuras da história dessa disciplina. Há, inclusive, quem o declare a mente mais
brilhante da psicanálise depois de Freud (André Green). No entanto, apesar de seu crescente
prestígio entre os especialistas, Winnicott é muito pouco conhecido fora dos círculos
psicanalíticos, e, mesmo nas sociedades psicanalíticas, seu trabalho está longe de receber a
devida atenção. Estudos filológicos, históricos e conceituais sistemáticos de seus escritos são
muito raros, e a pesquisa feita atualmente sobre a sua obra nem de longe se compara ao trabalho
realizado sobre os textos de Freud. Tal situação vem mudando nos últimos tempos,
particularmente na América Latina, onde Winnicott tem sido o autor mais citado depois de
Freud.2 Infelizmente, porém, ser citado não significa necessariamente ser realmente estudado e
compreendido.
Minha ênfase neste trabalho não recairá sobre esta ou aquela contribuição (dentre as
muitas feitas) de Winnicott à psicanálise, mas sobre a própria natureza dessa contribuição.
Tentarei alcançar esse objetivo através de uma análise conceitual baseada, em grande parte, no

1

Versão revista da Madaleine Davis Memorial Lecture, proferida em 1 de julho de 2000, na Squiggle Foundation,
Londres, inicialmente publicada em Cadernos de história e filosofia da ciência, 11(2), 2001, pp. 7-58.
2
Cf. Abadi & Outeiral, 1997, Introdução.
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exame do desenvolvimento histórico de suas ideias. Ele próprio já havia recomendado a
abordagem histórica para a compreensão de seus pontos de vista. Em Natureza humana, após
explicar algumas de suas ideias sobre a elaboração imaginativa das funções corporais,
acrescentou:

O leitor deve formar uma opinião pessoal sobre essas questões, depois de aprender,
tanto quanto possível de modo histórico, o que foi pensado, que é a única forma de uma
teoria, num dado momento do seu progresso, mostrar-se inteligível e interessante.
(1988, p. 42; itálicos meus)

de compreender outros pontos da teoria winnicottiana, assim como da psicanálise em geral:

Os leitores habituados à literatura psicanalítica poderão ficar impacientes se
considerarem um enunciado da teoria psicanalítica e o tratarem como se fosse uma
formulação final que não deverá jamais ser modificada. A teoria psicanalítica está em
permanente desenvolvimento, e deve desenvolver-se num processo natural e um tanto
semelhante às condições emocionais do ser humano que esteja sendo estudado. (1988,
p. 46; itálicos meus)

Seria muito tentador desenvolver essa visão winnicottiana das origens da atitude
3

No entanto,

não pretendo levar tal possibilidade adiante, pois ela me conduziria para longe do meu objetivo

3

Essa possibilidade é mencionada em Winnicott, 1986a, cap. 1.
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principal neste momento. Ao invés disso, limitar-me-ei a aplicar um modelo já existente do
desenvolvimento natural da ciência, aquele elaborado por Thomas S. Kuhn.4
Há uma razão essencial para recorrer a Kuhn no presente contexto: tanto ele quanto
Winnicott foram fortemente influenciados por Darwin. Winnicott deve a Darwin a ideia de que

biólogo inglês a ver, no desenvolvimento da ciência, a luta entre paradigmas rivais pela
sobrevivência na comunidade científica, sendo o objetivo final dessa luta não algo como uma
verdade última, mas a eficiência temporariamente maior do conhecimento científico na
resolução de problemas.5 Esse objetivo, tão instável, é alcançado através de dramáticas
transformações sofridas pelas visões de mundo científicas estabelecidas ou, mais tecnicamente,
por mudanças na Gestalt
científ
Seguindo os passos de Kuhn, falarei na mudança de paradigma introduzida por
Winnicott na disciplina psicanalítica. Isso me exigirá uma descrição do paradigma anterior, o
icanálise, bem
como o surgimento das anomalias que provocaram uma crise, em consequência da qual
deflagrou-se a pesquisa revolucionária de Winnicott. Tal pesquisa resultou e esta será a minha
tese principal

na introdução, por Winnicott, de um novo paradigma para a psicanálise, ou

seja, na formulação de novos problemas e de um novo arcabouço conceitual que, assim esperava
ele, o capacitaria a resolver as anomalias que o preocupavam, além de abrir perspectivas mais

4

Como sabemos, o próprio Kuhn apoiou-se fortemente na psicologia e na sociologia (especialmente na teoria das
comunidades científicas de L. Fleck), bem como em algumas fontes filosóficas (a filosofia da linguagem de
Wittgenstein) ao estruturar seus pontos de vista sobre a ciência e a pesquisa científica. Creio que seria proveitosa
a tentativa de reexaminar, ou mesmo complementar, a teoria da ciência de Kuhn, levando em conta as concepções
de Winnicott sobre a gênese e a função dos processos intelectuais e de outros processos mentais na vida humana.
5
pécie de kantismo pós-
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amplas para a pesquisa psicanalítica como um todo. Por fim, abordarei a questão de saber se é
legítimo ou não falarmos de algo como uma revolução winnicottiana da psicanálise. Minha
conclusão será que Winnicott foi realmente um pensador revolucionário, tendo aberto um
novo caminho para a pesquisa e a prática nesse campo, e que ele próprio realizou ou pelo menos
iniciou muitas dessas pesquisas, sem jamais pretender que seu arcabouço alternativo ou seus
6

Não sou o primeiro a falar de um paradigma winnicottiano. Em 1989, Judith Hughes

Fairbairn e Winnicott.
Um ano antes, em 1988, Adam Phillips abordou a contribuição de Winnicott nessa
mesma perspectiva. Afirmou ele, sem as ambiguidades que prejudicam tantas outras tentativas,
na técnica da psicanálise, que

das origens da objetividade científica e uma revisão da psicanálise, do seu paradigma da relação
mãerelacionamento mãe-bebê tornava-

modelo primário

fonte de analogias
entre os muitos apresentados por Phillips:

Winnicott o relacionamento mãe-bebê, no qual a comunicação é relativamente não

6

Winnicott criticou com muita veemência uma pretensão semelhante de Riviere em relação à psicanálise
kleiniana (Winnicott, 1987, pp. 35 e 97).
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verbal, transformou-se num paradigma do processo analítico, e isto mudou a função da
interpretação no tratamento psicanalítico. (Phillips, 1988, p. 138)

Guiado pelo paradigma mãe-bebê, Winnicott foi conduzido a novas questões, e em

vem o sentimento (sense), quando o temos, de que nossas vidas valem a pena? Winnicott

insights

-6). Mas não fez apenas isso. Winnicott também

enriqueceu a psicanálise com novos insights fundamentais, observa Phillips, que se revelaram

inicial do bebê dependente

a

pos

das possibilidades do indivíduo de ter autenticidade pessoal, que ele [Winnicott] viria a chamar
-

para as teorias tanto de
7

7

Para outros relatos sobre o desenvolvimento das ideias de Winnicott, cf. Greenberg & Mitchell, 1983, e Jacobs,
1995.
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Concordo, em essência, tanto com a abordagem de Hughes quanto com a de Phillips,
cujo livro constitui de fato a mais lúcida exposição geral das ideias de Winnicott, em inglês, de
que eu tenho conhecimento.8 O que gostaria de acrescentar, no presente trabalho, é, primeiro,
uma exposição mais sistemática e mais precisa dos elementos essenciais constitutivos do
paradigma de Winnicott e, em segundo lugar, uma análise do caminho por ele percorrido em
busca desses elementos. Em essência, espero poder produzir uma imagem mais acurada da
contribuição de Winnicott, bem como de seus vínculos com as posições de seus grandes
predecessores, e assim oferecer um esquema para a pesquisa futura sobre esse tópico.9

sentido comum de um modelo a ser seguido, como aparentemente o fazem Hughes e Phillips,
mas no sentido mais técnico definido por Thomas S. Kuhn em seu livro A estrutura das

revoluções científicas (2ª edição, 1970; tr. br., 2000). Tomarei também emprestado o ponto de
vista geral de Kuhn sobre a pesquisa científica e o desenvolvimento da ciência.

8

O livro posterior de Dodi Goldman (1993) está longe de alcançar a clareza do livro de Phillips.

9

de resolver

importante de objetos consolad
importância dos objetos
transicionais de Winnicott para o novo paradigma por ele proposto, e que esse paradigma não mais se encontra
baseado no complexo de Édipo, não posso aceitar a proposição de Holton, e seu grupo, de integrar esse conceito
ao paradigm
referência da ciência, da filosofia e mesmo da teologia. Não há dúvida de que a filosofia e a teologia têm
influenciado e continuam a influenciar a formação das visões de mundo da ciência, mas eu, assim como Winnicott
e Freud, não vejo interesse nenhum em misturar a ciência com essas duas disciplinas. O conceito de paradigma
sustentado por Holton pouco tem a ver com o que conhecemos por paradigma nas disciplinas científicas,
relacionando-se mais propriamente com as disputas que ocorrem nos mundos da filosofia e da teologia, em torno
dos fundamentos desses campos do saber.
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2. A ciência empírica segundo Kuhn

Para Kuhn, a ciência normal e cotidiana é uma atividade voltada para a resolução de
problemas e guiada por um paradigma. Os problemas científicos se parecem com quebracabeças, no sentido de serem pensados como tendo uma solução garantida no interior de um
referencial teórico estabelecido (2000a, p. 60). Problemas socialmente importantes passam a ser
científicos somente após terem sido transformados em quebra-cabeças, a sua solução
dependendo apenas da engenhosidade dos que foram treinados no paradigma. Os cientistas
não têm a intenção, e mesmo se recusam, a enfrentar todo e qualquer problema. O

para o gênero humano, constitui um ponto de vista filosófico muito especial a respeito da
ciência, e pouco tem a ver com o que os cientistas na verdade consideram suas metas.
Os paradigmas pressupostos na solução científica dos quebra-cabeças são de dois tipos.
Em primeiro lugar, trabalha-se com exemplos aceitos da prática científica real, que fornecem

modelos dos qua
itálico meu). No Posfácio à segunda edição de seu livro, Kuhn denomina esses modelos aceitos
s

científica (p. 65). No Posfácio, Kuhn oferece uma análise mais detalhada desse segundo conceito
de paradigma, especificando que seus componentes principais são generalizações empíricas que
servem de guias,10 modelos ontológicos do objeto de estudo, procedimentos heurísticos
10

definições de fenômenos empíricos.
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autorizados (analogias e metáforas preferidas ou permissíveis) e, finalmente, valores ou normas
que definem a ciência praticada por determinados grupos e que proporcionam a seus membros
um sentimento de comunidade (2000, pp. 229-232). Os exemplares e as constelações de
compromissos, tomados em conjunto,
científica.
Os exemplares são os mais importantes. Para começar, a ciência não é aprendida pela
familiarização com enunciados verbais de leis e regras, mas através do ensino de como novos
problemas podem ser vistos à luz dos exemplares:

Esse gênero de aprendizado não se adquire exclusivamente através de meios verbais.
Ocorre, ao contrário, quando alguém aprende as palavras, juntamente com exemplos
concretos de como funcionam na prática; a natureza e as palavras são aprendidas
simultaneamente. (2000, pp. 236-237)

entender que grupos de cientistas, utilizando paradigmas diferentes, vivem, em certo sentido,
em mundos diferentes, onde usam a linguagem de maneira essencialmente diversa. Isso, por
sua vez, leva à incomensurabilidade dos enunciados teóricos e à ausência de critérios
supraparadigmáticos de verdade e interpretação: a fim de que seja possível interpretar um
enunciado, é preciso que, em primeiro lugar, sejamos capazes de ver a que este se refere, e isso

processo deliberativo através do qual escolhemos entre alternativas, algo que não podemos fazer

aprendido
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A mudança de paradigmas para ver o mundo também é, inicialmente, um processo
tácito, não intencional e mesmo inconsciente. Assemelha-se a mudanças da Gestalt, que

(pp. 145 e 240). A característica principal das mudanças da Gestalt, que c

por seu turno, implica em mudanças no uso da linguagem. Escreve Kuhn:

Objetos que antes estavam agrupados no mesmo conjunto passam a agrupar-se em
conjuntos diferentes e vice-versa. [...] Visto que a maior parte dos objetos continua a ser
agrupada, mesmo quando em conjuntos alterados, os nomes dos grupos são em geral
conservados. Não obstante, a transferência de um subconjunto é, de ordinário, parte de
uma modificação fundamental na rede de inter-relações que os une. [...] Por isso não é
surpreendente que, quando essas redistribuições ocorrem, dois homens que até ali
pareciam compreender-se perfeitamente durante suas conversações, podem descobrirse repentinamente reagindo ao mesmo estímulo através de generalizações e descrições
incompatíveis. (2000, p. 247)

Respostas diferentes aos mesmos estímulos significam não apenas que a nossa visão de
mundo mudou, mas revelam igualmente que o próprio mundo sofreu uma transformação. Tais

linguagem independente de paradigmas. A mudança do paradigma, portanto, necessariamente

para o outro é um recurso de diálogo, mas não de consenso, e, além disso, trata-se de algo

Havendo diferentes paradigmas, os cientistas geralmente discordam em pelo menos três
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pontos: quanto à lista de problemas que qualquer um que compartilhar o paradigma deve
resolver, quanto à lista de critérios que definem as soluções aceitáveis, e quanto ao que existe,
pois sempre que um paradigma muda, certas coisas simplesmente deixam de existir, enquanto
outras se tornam existentes. Por exemplo, o que antes era visto como um pato, era chamado de
pato e era um pato, agora é visto como coelho e chamado de coelho, e tornou-se um coelho
(2000, pp. 145-146). Em tais circunstâncias, o recurso à tradução não nos leva muito longe, pois,
dependendo do contexto, ser um pato pode ter um sentido muito diferente do de ser um
coelho.11
Outro ponto importante é o de que a ciência não progride pela solução de problemas
através da aplicação de teorias e regras, mas pela percepção de novas situações-problema à luz
-cabeç

-os a

partir de soluções de quebra-cabeças anteriores, frequentemente com um recurso mínimo a

científico se insere principalmente em exemplares compartilhados, mais do que em regras, leis
ou critérios de identificação.

encaixar-se dentro dos limites preestabelecidos e relativamente inflexíveis fornecidos pelo

A ciência normal não tem como objetivo trazer à tona novas espécies de fenômeno; na
verdade, aqueles que não se ajustam aos limites do paradigma frequentemente nem são
vistos. Os cientistas também não estão constantemente procurando inventar novas

11

Cf., por exemplo, a própria significação específica da figura do pato no jogo de rabiscos de Winnicott com Iiro,

conforme descrito em Winnicott (1971, cap. 1), que estaria inteiramente perdida se essa figura fosse vista como
sendo um coelho.
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teorias; frequentemente mostram-se intolerantes com aquelas inventadas por outros.
Em vez disso, a pesquisa científica normal está dirigida para a articulação daqueles
fenômenos e teorias já fornecidos pelo paradigma. (2000, p. 45)

Resumindo, na ciência normal, os cientistas restringem seus esforços no intuito de
resolver apenas três tipos de problemas: o de determinar fatos significativos, o de harmonizar
tais fatos com a teoria e o de articular a teoria (p. 55).
Como, então, pode acontecer uma mudança de paradigma? Quando surge um

-se constantemente com
anomalias, problemas recalcitrantes que deveriam ter sido resolvidos, mas não o foram. Em
geral, os cientistas deixam tais problemas provisoriamente de lado e evitam rejeitar o paradigma
em função de falhas desse tipo. Acontece, porém, que um determinado cientista pode se ver
obrigado, por algum problema persistente, a interromper sua pesquisa normal e a concentrarse na anomalia. Seus motivos podem ser vários: é possível que ele fique preocupado com a falta
de generalizações-guia ou com a impossibilidade de resolver um determinado problema visto
como importante do ponto de vista social, técnico ou tecnológico (p. 113). Quando acontece
algo desse tipo

a anomalia parecendo algo mais do que apenas um novo quebra-cabeça da

ciência normal , então começa a transição para a crise e para a pesquisa revolucionária. Kuhn
descreve a emergência de uma crise da seguinte maneira:

Um número cada vez maior de cientistas eminentes do setor passa a dedicar-lhe uma
atenção cada vez maior. Se a anomalia continua resistindo à análise (o que geralmente
não acontece), muitos cientistas podem passar a considerar sua resolução como o objeto
de estudo específico de sua disciplina. Para estes pesquisadores, a disciplina não
parecerá mais a mesma de antes. [...] Uma fonte de mudanças ainda mais importante é
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a natureza divergente das numerosas soluções parciais que a atenção concentrada
tornou possível. [...] Através dessa proliferação de articulações divergentes (que serão
cada vez mais frequentemente descritas como adaptações ad hoc), as regras da ciência
normal tornam-se sempre mais indistintas. A esta altura, embora ainda exista um
paradigma, constata-se que poucos cientistas estarão de acordo sobre qual seja ele.
Mesmo soluções padrão de problemas que anteriormente eram aceitas passam a ser
questionadas. (2000, p. 114)

Por fim, de que modo devemos descrever o progresso alcançado através das revoluções
científicas? Não como uma aproximação à verdade. Enquanto a ciência normal é cumulativa,
as revoluções introduzem novos campos de problemas e incomensuráveis visões de mundo.

(p. 213). O crescimento científico não é, de modo algum, um processo evolutivo na direção de
um fim último. De que modo, então, podemos falar do progresso da ciência? Nos termos
propostos por Darwin: assim como a evolução das espécies ocorre pela seleção natural dos
ao ambiente, e não tem um fim último determinado por

modo mais apto de praticar a ciência futura, pelo conflito, no interior de comunidades
5), e tampouco possui um objetivo último.

Esse tipo de maturidade é bastante raro. Mesmo nas ciências altamente desenvolvidas,
encontramos sempre paradigmas conflitantes (p. 256). Além do mais, é preciso distinguir entre
as comunidades científicas que alcançaram o paradigma amadurecido e as escolas que ainda se
pré-
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de fatos,

poderão ser obtidos por observação, outros o serão através de experimentos, e outros ainda a

as dúvidas sobre
a própria possibilidade de progresso contínuo são continuamente expressas se um ou outro dos

geralmente regressa a uma situação muito semelhante à do estágio pré-paradigmático. O
progresso científico cumulativo, ao mesmo tempo óbvio e garantido, existe apenas durante os
períodos de ciência normal (p. 205).

3. Algumas objeções ao uso das ideias de Kuhn na discussão da história e da estrutura da
psicanálise

Antes de aplicar essa concepção da ciência e do progresso científico à contribuição feita
por Winnicott à psicanálise, gostaria de referir-me rapidamente a duas possíveis objeções
contra uma leitura kuhniana da psicanálise em geral. Seria possível dizer, em primeiro lugar,
que os pontos de vista de Kuhn somente se aplicam, quando muito, às ciências da natureza, e,
portanto, não à psicanálise, que é uma ciência do homem. Essa forma de entender Kuhn não é
destituída de dificuldades. É verdade que para Kuhn continua em aberto a questão de saber que
áreas das ciências sociais já adquiriram, até aqui, tais paradigmas plenamente desenvolvidos,
que possam dar sustento a uma pesquisa normal solucionadora de quebra-cabeças (2002, p.
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222). Entretanto, ao fazer essa questão, Kuhn não descarta a existência, nessas ciências, de
elementos semelhantes a paradigmas. De fato, observa Kuhn:

es de elementos que rotulei coletivamente de

paradigma, mas antes a sua natureza. Somente depois dessa transição é possível a
pesquisa normal orientada para a resolução de quebra-cabeças. (2000, p. 223)

Tampouco estamos proibidos de falar de progresso em disciplinas diferentes das
ciências naturais, até mesmo em áreas muito distantes da pesquisa empírica, tais como a
ilósofo que aperfeiçoa os
imperativos kantianos contribuem para o progresso, ainda que apenas para o do grupo que

psicanálise e as ciências sociais em geral, é o problema da transição dos modos de resolução de
problemas pré-científicos ou pré-paradigmáticos para o modo científico ou paradigmático.
Esse processo pode ser estudado por conta própria, pois ele ocorre constantemente em vários
campos da cultura ocidental, se

encontram em busca de novos paradigmas (pp. 156 e 204-205).
No Posfácio, Kuhn enfatiza mais uma vez que suas teses principais, quanto à estrutura
da ciência e das revoluções científicas, aplicammedida em que o livro retrata o desenvolvimento científico como uma sucessão de períodos
ligados à tradição e pontuados por rupturas não cumulativas, suas teses possuem
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E deveria ser assim, pois essas teses foram tomadas de empréstimo de outras áreas.
Historiadores da Literatura, da Música e das Artes, do Desenvolvimento Político e de
muitas outras atividades humanas descrevem seus objetos de estudo dessa maneira

desde muito tempo. A periodização em termos de rupturas revolucionárias em estilo,
gosto e na estrutura institucional têm estado entre seus instrumentos habituais. Se tive
uma atitude original frente a esses conceitos, isso se deve sobretudo ao fato de tê-los
aplicado às ciências, áreas que geralmente foram consideradas como dotadas de um
desenvolvimento peculiar. (2000, p. 255; itálicos meus)

Conforme o próprio Kuhn, foi de fato a política que lhe proporcionou a ideia inicial de
revolução (pp. 125-126). O que ele fez foi nada mais que isolar certas características da atividade
p. 256). É por essa razão

126). As questões a serem levantadas são:

Como se escolhe uma comunidade determinada e como se é aceito por ela, trate-se ou
não de um grupo científico? Qual é o processo e quais são as etapas de socialização de
um grupo? Quais são os objetivos coletivos de um grupo; que desvios, individuais ou
coletivos, ele tolera? Como é controlada a aberração inadmissível? Uma compreensão
mais ampla da ciência dependerá igualmente de outras espécies de questões, mas não
existe outra área que necessite de tanto trabalho como essa. (2000, pp. 256-257)

Contra a minha aplicação da teoria da resolução de problemas científicos elaborada por
Kuhn à psicanálise, poder-se-ia argumentar, em segundo lugar, que esse autor nem ao menos
considera a psicanálise uma disciplina científica, visto que, num artigo escrito em 1970, ele
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conc

Entretanto, um exame mais cuidadoso desse artigo permite fazer várias ressalvas a essa
objeção. Para começar, a própria formulação da concordância de Kuhn com Popper indica que
esta se restringe ao momento presente, deixando implícito que, embora a psicanálise não seja
uma ciência atualmente, nada nos impede de pensar que ela possa se tornar uma ciência no
futuro. Assim sendo, nada haveria de intrinsecamente não científico no projeto de pesquisa da
psicanálise.

astrologia, conforme praticada num passado mais longínquo por vários astrônomos famosos,

Em todos esses campos a teoria compartilhada adequava-se apenas ao estabelecimento
da plausibilidade da disciplina, e a prover um fundamento racional para as várias regras
técnicas que governavam essas práticas. Essas regras haviam provado sua utilidade no
passado, mas nenhum de seus usuários as imaginava suficientes para evitar a ocorrência
de frequentes falhas. (Kuhn, 1970, p. 8)

Todas as especialidades mencionadas buscavam incessantemente um paradigma mais
estável e eficaz. De fato, diz Kuhn:

Ansiava-se por teorias mais articuladas e regras mais poderosas, mas teria sido um
absurdo deixar de lado uma disciplina plausível e muitíssimo necessária com uma
tradição de sucesso limitado apenas porque tais anseios não se encontravam ainda ao
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alcance. Na sua ausência, porém, nem o astrólogo nem o médico podiam fazer pesquisa.
Embora tivessem regras as quais aplicar, não possuíam quebra-cabeças para resolver e,
portanto, não podiam fazer ciência. (1970, p. 9)

A consequência mais importante para a psicanálise, extraída por Kuhn desse esboço
histórico, é a de que, nos tempos atuais, essa disciplina ainda não está em condições de formular
quebra-cabeças do tipo que vem sendo resolvido pela ciência normal durante os seus períodos
de pesquisa normal, sendo a situação de seus problemas semelhante à da medicina, da
engenharia e da meteorologia no passado recente, e da astrologia em tempos mais remotos da
cultura ocidental. Se, por essa razão, é possível dizer que a psicanálise se assemelha à astrologia,
isto não implica que aquela deverá ter o mesmo destino desta, e que não lhe seja possível vir a
formular seus próprios paradigmas inteiramente amadurecidos, que permitam a resolução de
quebra-cabeças.
A fim de aprofundar esse ponto, faço notar que o artigo de Kuhn contém uma
importante observação a respeito da semelhança entre, por um lado, o comportamento dos
cientistas em períodos pré-paradigmáticos, ou revolucionários, e, por outro, o dos filósofos em
as,
-

o pode desempenhar

eleição entre sistemas metafísicos rivais, não existem critérios metacientíficos para a opção
entre critérios de experimentação científica.12

12

Nesse ponto Kuhn concorda inteiramente com Heidegger, que nega a existência de critérios independentes para
a escolha entre sistemas metafísicos rivais (cf. Heidegger, 1961, v. 2, pp. 258, 264 e 290).
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A diferença entre a ciência e a filosofia não é, portanto, uma questão de métodos de
decisão sobre uma rede de compromissos. Ela se deve, isto sim, à capacidade da ciência de
produzir exemplares, ou seja, soluções geralmente aceitas para problemas empíricos ou factuais
compartilhados. Enquanto os filósofos permanecem sempre, por assim dizer, no estágio pré-

mesmíssimo processo apenas em fases iniciais de suas disciplinas, ou então em períodos de
crise. Visto ser a psicanálise uma ciência recente, ainda em busca de sua moldura paradigmática
integral, é apenas natural o fato de ela encontrar-se ainda no estágio de fazer escolhas
semelhantes àquelas realizadas comumente pelos filósofos, e não às realizadas pelos praticantes
de ciências mais maduras, assim como não surpreende que ainda lhe faltem exemplares.
Ora, parece-me que Kuhn está certo quanto ao primeiro ponto, mas não quanto ao
segundo. Simplesmente não é verdade que a psicanálise não tenha quebra-cabeças para resolver.
Com efeito, a psicanálise começou

e voltarei a esse ponto mais adiante

pela formulação e

solução, por Freud, de quebra-cabeças específicos, resultado que foi considerado, pela
comunidade psicanalítica em geral, extraordinariamente frutífero para a pesquisa e a prática
psicanalíticas contemporâneas. Minha discordância de Kuhn, aqui, não é tanto conceitual
quanto factual, ficando implícito que ele simplesmente não tinha informação suficiente do que
estava e está ocorrendo no campo da psicanálise.
Espero que o caminho esteja agora livre para iniciarmos a descrição do processo
(natural) pelo qual Winnicott encontrou o seu paradigma, nos termos de Kuhn. Usarei o
método histórico, reconstruindo, em primeiro lugar, o paradigma edípico de Freud, ou
13

que foi o ponto de partida de Winnicott. Em seguida, examinarei

a crise pela qual Winnicott passou, pouco tempo depois de começar a estudar a psicanálise,
13

Essa é uma expressão que Winnicott tomou emprestada de J. Rickman, que introduziu a distinção entre
unto até que ponto a proposição de Rickman
não teria sido inspirada na distinção feita pela mecânica clássica entre problemas relativos a duas e a três partículas.
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explicando que a mesma foi motivada, em primeiro lugar, por sua observação de perturbações
psíquicas em crianças muito novas, que pareciam contradizer a teoria freudiana da sexualidade
(ou seja, a generalização predominante do paradigma freudiano), e, em segundo lugar, por seu
reconhecimento da importância dos problemas de crianças desajustadas, que não eram
considerados sexuais, e que, em consequência disso, estavam excluídas do tratamento
psicanalítico e encaminhadas a outras instituições, e, em terceiro lugar, por insuficiências
técnicas do setting freudiano original.14
Prosseguirei mostrando como, a princípio, Winnicott buscou encontrar uma saída para
a crise fazendo uma aliança com M. Klein, chegando logo à conclusão de que Klein e os
kleinianos (Fairbairn inclusive) não ofereciam soluções para os seus problemas. Em seguida,
procurarei reconstituir os passos mais importantes dados por Winnicott em sua pesquisa
revolucionária, que o levaram a propor um novo paradigma, não edípico baseado no
relacionamento dual mãe-

15

De acordo com essa

perspectiva, as suas contribuições mais importantes para a teoria e a prática da psicanálise
podem ser vistas como uma tentativa de ultrapassar uma crise específica dessa disciplina, pelo
desenvolvimento de uma nova matriz disciplinar paradigmática para a psicanálise como um
todo, capaz de resolver problemas que haviam conduzido ele e outros a um impasse, sem, no
entanto, se desfazer de nada que fosse de importância essencial na obra de seus predecessores.

4. O paradigma edípico de Freud

Quais são os principais exemplares encontrados pelos psicanalistas ortodoxos em sua
formação, e em seguida aplicados à sua prática clínica? Num texto publicado em 1913 para um
14

Em resumo, a crise de Winnicott deveu-se às três principais razões, enunciadas e explicadas por Kuhn, para a
existência de uma crise.
15
Ver nota 13 acima.
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público científico amplo, Freud descreveu a psicanálise mostrando como esta procedia à
explicação de lapsos e de sonhos. Os sonhos, particularmente, deviam ser vistos como
(1913j/1955, p. 172). Quem quer
que compreendesse os

nismos psíquicos das

Nessa declaração, não era atribuída qualquer significância especial à sexualidade. Freud
chega a esse tema mais tarde, no mesmo trabalho, ao dizer que:

Num estágio inicial de suas pesquisas, a psicanálise foi levada a concluir que as doenças
nervosas são a expressão de distúrbios da função sexual, passando a dedicar, por essa
razão, a sua atenção ao exame daquela função

a qual vinha sendo negligenciada já há

um tempo demasiadamente longo. (1913j/1955, p. 180; itálicos meus)

A fórmula final à qual chegou a psican
primário que leva à neurose é aquele que ocorre entre os instintos sexuais e os instintos que
1913j/1955, p. 181).
A questão importante é: qual era o material clínico referente ao conflito primário ao
qual estava relacionada tal fórmula? Nos termos de Kuhn, quais eram os problemas clínicos
concretos que a teoria da sexualidade seria considerada capaz de tornar inteligíveis e resolver?
A resposta inequívoca diz: não apenas lapsos e sonhos, mas todos os problemas que poderiam
acontecer a uma criança, a partir do que Freud chamou de complexo de Édipo. É esse o sentido
de uma afirmação posterior de Freud, numa nota de rodapé acrescentada à 4a edição de Três

ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1920:
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Já foi dito justamente que o complexo de Édipo é o complexo nuclear das neuroses,
constituindo a parte essencial do seu conteúdo. Ele representa o ponto culminante da
sexualidade infantil, a qual, através de seus efeitos subsequentes, exerce uma decisiva
influência sobre a sexualidade do adulto. (1905d/1977, p. 149n)

O estudo minucioso das pesquisas de Freud sobre a sexualidade permite concluir, em
primeiro lugar, que a sua teoria da sexualidade teve início ao mesmo tempo que a descoberta,
no material clínico e em sua autoanálise, da existência da situação edípica e de sua importância
para a teoria da sexualidade infantil, e, em segundo lugar, que ela se desenvolveu
prioritariamente pelo reconhecimento, num âmbito cada vez mais amplo, da importância do

fenômeno central do período sexual dos primeiros tempos da

complexo de Édipo
tornou-

-se no

shibboleth

-

150).

shibboleth

num signo identificatório,

Freud especificava o que Kuhn chamaria de exemplar, o qual serviria para instituir a
comunidade dos psicanalistas. O critério de identidade determinado por Freud para a
psicanálise é uma situação-problema, que em sua opinião havia sido resolvida de maneira
exemplar pela constelação dos comprometimentos teóricos da psicanálise, quer dizer, pela
teoria psicanalítica da sexualidade ajudada pela metapsicologia. Freud começou muito
rapidamente a usar o complexo de Édipo também como um
possível expelir pensadores dissidentes do grupo. O caso mais famoso, certamente, foi o de
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Jung. O fato seguinte, bem conhecido, é importante no presente contexto: o único texto de
Freud em que ele tenta provar a existência histórica e material da cena primária, isto é, da

de Jung.16
Assim, identificamos o principal exemplar e a generalização-guia mais importante que
constituem par
provocou a sua revolução na pesquisa científica sobre a sexualidade e as psiconeuroses, criando
a psicanálise: o conflito edípico e sua resolução através da teoria da sexualidade.17 Outros
elementos da constelação de comprometimentos que fazem parte da matriz disciplinar de
Freud, e que devo explicitar aqui, são seu modelo ontológico do homem, suas regras heurísticas
e seus valores. Muito resumidamente, a ontologia freudiana inclui um certo número de
suposições ou, mais precisamente, de especulações sobre forças e energias psíquicas e sobre a
constituição inata do aparelho mental.18 Quanto à metodologia e à heurística por ele adotadas,
têm elas por base a relação transferencial, específica à psicanálise, combinada com alguns
métodos comuns à pesquisa científica em geral: coleta de fatos, formulação e teste de hipóteses

16

A frieza de Freud em relação a M. Klein pode ser explicada da mesma maneira. Além do mais, os pontos
essenciais do debate entre Anna Freud e Melanie Klein poderiam ser resumidos em torno da questão de saber até
que ponto, no passado da criança, seria legítimo deslocar os elementos edípicos do aparelho mental (cf. Phillips,
1988, p. 43).
17
A teoria freudiana da sexualidade resulta de uma pesquisa contínua, tanto empírica quanto metapsicológica, que
se estendeu ao longo de várias décadas. Ela foi fortemente influenciada pelo problema das perversões visto que
Freud estava ainda sobre a influência de Krafft-Ebing e as diferenças entre a sexualidade infantil e a adulta,
incluindo a puberdade, estava no foco de seus interesses apenas porque, no início da pesquisa científica sobre esse
assunto, estas podiam ser mais facilmente observadas que a sexualidade infantil propriamente dita. Com o tempo,
porém, os problemas relativos direta e especificamente à sexualidade infantil tornaram-se predominantes. Uma
parte desse trabalho aparece nos acréscimos às edições posteriores dos Três ensaios. Particularmente dignas de
nota são as seções 5 e 6 do Segundo Ensaio, que lidam com as teorias da sexualidade infantil e com as fases do
desenvolvimento da organização sexual (as zonas erógenas), e também a seção 3 do Terceiro Ensaio, que fala da
teoria da libido. Entre outros desenvolvimentos significativos da teoria da sexualidade presentes em outros escritos
de Freud, podemos mencionar a teoria dos tipos libidinais e a da sexualidade feminina.
18
Analisei algumas dessas especulações em Loparic, 1999a.
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(generalizações empíricas). Freud também acreditava, como todos os demais seguidores da
Escola de Helmholz no campo das ciências da natureza, em certas máximas metodológicas que,
em sua essência, provinham de Kant, segundo as quais nenhuma ciência empírica seria

em forças quantificáveis; e, no caso de indivíduos humanos, todo o jogo de forças tinha lugar
no interior de um aparelho herdado e posteriormente desenvolvido. Tal postura metodológica
dava margem a ousadas especulações, as quais, no caso de Freud, baseavam-se num amplo
espectro de metáforas, tomadas em parte da biologia e, simultaneamente, das teorias
psicológicas e filosóficas da consciência.
Por fim, havia um conjunto de valores contido implícita ou explicitamente no
paradigma freudiano. Como toda pesquisa realizada de acordo com o método científico, a
psicanálise se apresenta como uma busca interminável da verdade empírica sobre os fenômenos
clínicos. Assim como nas demais ciências, os resultados da pesquisa psicanalítica são sempre
passíveis de correção, não havendo verdades últimas sobre nenhum assunto, nenhuma crença
absolutamente verdadeira, visto que na ciência só podemos ter crenças provisórias, sujeitas à
correção.19 Embora se declare um positivista,20 Freud vê-se obrigado a trabalhar com
especulações heurísticas de caráter metafísico, comportando-se, portanto, como um kantiano.
Mesmo assim, a psicanálise permanece diferente da filosofia na medida em que constitui não
uma visão geral e final de mundo, mas um modo de pesquisar os fatos empíricos

e também

diferente das artes, e especialmente da religião. Quanto à sua utilidade social, esta é dada por

19

Winnicott pensava da mesma forma, pois elogiava a abertura de Freud à crítica e à sua disposição a abandonar
suas ideias, ao mesmo tempo que criticava como não científico o dogmatismo de M. Klein e dos kleinianos.
20
Em 1911, Freud assinou, junto com Einstein e vários outros cientistas de primeira linha na época, um manifesto

Natureza humana, v. 2, n. 2, 2000.
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sua preocupação em aliviar o desprazer e mesmo a dor causados pela repressão
demasiadamente intensa do desejo (pela libido censurada).21
Foi no interior desta matriz disciplinar que Freud produziu sua psicologia clínica e sua
metapsicologia. A primeira é uma teoria empírica dos fatos pertencentes a quatro áreas
principais: a sexualidade, as neuroses, as estruturas psíquicas e a ordem social. A segunda, por
sua vez, é apresentada com
sexualidade e outras partes da psicologia clínica psicanalítica podem reivindicar um status de
verdade empírica, ainda que não definitiva, as partes metapsicológicas da teoria psicanalítica
são introduzidas como meras convenções. As pulsões (Triebe), por exemplo, são convenções.
Não é, portanto, legítimo usar a metapsicologia como fundamento para a psicologia clínica,
sendo a experiência clínica propriamente dita a única fundamentação utilizável para esse tipo
de conhecimento. Mesmo não sendo nem precisando ser verdadeiras, as especulações
metapsicologias são indispensáveis, devido ao seu valor heurístico enquanto guias para a
pesquisa empírica, e enquanto esquemas para organizar os resultados já obtidos. Para tanto,
hipóteses e especulações metapsicológicas devem ser coerentes com a experiência clínica e, de
um modo mais geral, com a experiência consciente, bem como devem sê-lo umas com as
outras.22
A metapsicologia de Freud é um vasto e sofisticado edifício de enunciados especulativos,
segundo os quais existiria uma cena inconsciente na vida mental, habitada por entidades
análogas a entidades mentais conscientes, tais como representações, impulsos e desejos.
Processos mentais que governam essas entidades, embora não obedeçam às mesmas leis que
aqueles que governam os processos mentais conscientes, são concebidos como resultando de

21

Klein preocupava-se com falhas reais nos
relacionamentos humanos (que não são ape
22
Uma teoria não coerente é uma teoria falsa. Visto que ex falso sequitur quodlibet, a inconsistência deve ser
evitada.
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forças psíquicas que agem de acordo com o princípio de determinismo universal. Dessa forma,
Freud transferiu, para o domínio do inconsciente, as propriedades gerais tanto empíricas
quanto metafísicas dos estados conscientes. A grande parte desses elementos, bem conhecidos
pela psicologia empírica de sua época,23 é uma herança da teoria kantiana da subjetividade, a
qual, como bem sabem os filósofos, tinha como base uma concepção dinâmica da natureza, que
incluía as duas forças básicas de atração e de repulsão, e uma certa concepção da estrutura
psíquica. Nessa perspectiva, o dualismo dinâmico de Freud nada mais é que uma adaptação do
dualismo metafísico kantiano, enquanto os elementos principais de aparelho psíquico

24

Influenciado por seus

estudos médicos, Freud naturalizou os elementos da teoria da subjetividade da filosofia
moderna e tentou, inclusive, montar especulativamente uma máquina capaz de produzir todos
os efeitos psíquicos que são observados na clínica ou na vida comum. Na versão inicial da
metapsicologia, essa máquina era biológica (cf. o assim chamado Projeto para uma psicologia

científica). Nas versões mais maduras, formuladas por volta de 1915, o modelo metapsicológico
dominante do indivíduo humano usado por Freud passou a ser a máquina psicológica, herdada
de Leibniz, Kant e outros. A essa altura, Freud falava exclusivamente de forças psíquicas e de
um aparelho mental.
As especulações metapsicológicas de Freud devem ser cuidadosamente distinguidas de
seu exemplar (o complexo de Édipo) e de suas generalizações-guia (que pertencem à teoria da
sexualidade e suas extensões). E por várias razões. Primeiro, os exemplares são diferentes dos

23

Uma das fontes de inspiração de Freud na construção da sua metapsicologia é o artigo do filósofo da psicologia
Natureza humana,
v. 3, n. 2, 2001.
24
De acordo com Heidegger (1987, p. 220), o id freudiano é um novo nome científico para a sensibilidade, o ego
para o entendimento, e o superego para a razão, particularmente a razão prática, apenas transpostos para o
inconsciente.
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outros compromissos e, além disso, são de longe os elementos mais importantes de uma matriz
disciplinar. Segundo, porque os compromissos empíricos não devem ser confundidos com os
ontológicos. Terceiro, essas distinções são importantes para a compreensão da história da
psicanálise. Como veremos mais adiante, Winnicott viu-se às voltas com uma crise deflagrada,
de início, não por problemas relacionados à metapsicologia freudiana, mas pela esterilidade do
exemplar do Édipo e da teoria da sexualidade nas tentativas de dar conta dos problemas clínicos
que ele decidiu considerar importantes em sua prática médica e psicanalítica.

5. A crise de Winnicott

O paradigma edípico, encaixado na metapsicologia, revelou-se muito fértil na resolução
de um grande número de problemas novos, a teoria da sexualidade servindo de ponto de partida
para várias extensões e aplicações da psicanálise. Primeiramente, e isso foi de capital
importância para a própria psicanálise, ele serviu para o desenvolvimento da teoria das neuroses
e dos distúrbios psíquicos em geral (paranóia, homossexualidade, fetichismo). Em segundo
lugar, na elaboração da teoria do desenvolvimento e da estrutura do aparelho psíquico. Em
terceiro, como ponto de partida para a teoria da sociedade, da religião e da moral. Permitamme recordar que Freud arriscou uma afirmação muitíssimo audaciosa sobre a moral, a saber,

(1924c/1984, p. 422), deixando implícito que a moral tradicional era um subproduto da vida
sexual humana.
Mas o paradigma edípico logo defrontou-se também com sérias anomalias. O próprio
Freud encontrou uma delas: o relacionamento inicial, pré-edípico, das meninas com suas
mães.25 Klein deparou-se com outras, mostrando a importância da ansiedade anterior ao

25

Esse ponto foi analisado em Loparic, 1996.
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desenvolvimento definitivo do complexo de Édipo fálico ou genital.26 Nos anos 1940, Fairbairn
formulou uma crítica adicional ao paradigma edípico, e na verdade à teoria freudiana da libido
como um todo.
No entanto, até onde me é dado saber, o primeiro verdadeiro desafio ao paradigma
edípico freudiano no interior da psicanálise veio de Winnicott. Enquanto ainda fazia a sua
formação

psicanalítica,

Winnicott

sentiu-

proporcionada pela psicanálise, de compreender a vida da criança, quanto por uma certa

deficiência
tal deficiência:

Naqueles tempos, nos anos 20, tudo girava em torno do complexo de Édipo. A análise
das psiconeuroses levava o analista, sempre e sempre, às ansiedades pertencentes à vida
instintiva dos 4 ou 5 anos de vida da criança, quando esta relaciona-se com duas pessoas.
Perturbações anteriores que surgiam na análise eram tratadas como regressões aos
pontos de fixação pré-genitais, mas a dinâmica tinha origem no conflito localizado na
fase do complexo de Édipo plenamente desenvolvido da criança que aprende a andar
ou que passou a andar há pouco tempo [...]. (1965, p. 172; itálicos meus)

O mesmo ponto é assinalado por Winnicott num relato autobiográfico posterior sobre
sua formação psicanalítica, redigido quase diretamente em termos kuhnianos:

Quando comecei a tentar estudar o que havia para aprender aqui sobre psicanálise, vi
que naqueles dias nos ensinavam a respeito de qualquer coisa nos termos do complexo

26

Conforme sabemos, Freud não ficou muito feliz com a solução proposta por M. Klein.
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de Édipo dos 2, 3 ou 4 anos, e da regressão que poderia ocorrer a partir dele. (1989, pp.
574-575)

Enquanto aprendia a olhar todo e qualquer distúrbio psíquico à luz do complexo de
Édipo, Winnicott, que naquela época era ao mesmo tempo um pediatra praticante, encontrouse diante da seguinte dificuldade:

No entanto, inúmeros relatos de casos mostravam-me que as crianças que sofriam de
distúrbios psiconeuróticos, psicóticos, psicossomáticos ou antissociais apresentavam
dificuldades em seu desenvolvimento emocional já na primeira infância, enquanto
ainda bebês. [...] Alguma coisa estava errada em algum lugar. (1965, p. 172; itálicos
meus)

Temos aqui a descrição do problema clínico que deflagrou a pesquisa revolucionária de
Winnicott, a saber, as perturbações que pertenciam ao suposto campo de aplicação do
paradigma edípico, mas que simplesmente não se encaixavam nele. O paradigma edípico não
estava inteiramente errado, na verdade ele era constantemente confirmado, mas se mostrava
insuficiente: mais precisamente, não conseguia fazer tudo o que Freud esperava que ele fizesse.
A primeira, e de longe a mais importante dificuldade que Winnicott encontrou na psicanálise
freudiana, dizia respeito à sua shibboleth, e não à metapsicologia. Nos termos de Kuhn, o que
aconteceu com Winnicott durante o período de sua formação foi que ele se deparou com uma
séria anomalia no quadro de referências do paradigma no qual ele estava sendo treinado. E
mais: surgiu-lhe todo um campo de problemas que resistiam ao entendimento e ao tratamento

Depois de fazer essa descoberta, Winnicott viu-se só e excluído do grupo. Nos anos 1920
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como uma neurose obsessiva num bebê de 16 meses era simplesmente negada enquanto fato.
Rechaçavam-

Ninguém queria ouvir essa ideia, porque para que ocorresse uma neurose obsessiva era
preciso que houvesse uma regressão a partir de dificuldades edípicas aos três anos.
Tenho consciência de estar enfatizando este ponto em excesso, mas foi com ele que eu
encontrei um caminho. Pensei comigo mesmo: Vou demonstrar que os bebês ficam
muito doentes bem cedo, e se a teoria não o aceita, ela vai ter que se adaptar. E assim
foi. (1989, p. 575; itálicos meus)

Assim, identificamos o ponto exato em que Winnicott começou a afastar-se de Freud,
dando início à pesquisa revolucionária que acabou por substituir o paradigma edípico de Freud,
adigma de Winnicott, da relação mãe-

O primeiro passo de Winnicott, porém, foi o de tentar salvar o paradigma edípico. Dos
meados dos anos 1920 em diante,

reconciliados de algum modo com a teoria do complexo de Édipo enquanto ponto de origem
dos conflitos ind
chegasse à conclusão de que se precisava de uma psicologia do bebê recém-nascido, que não

(1958, p. 34n). Pareciasimples quanto parece à primeira vista, e que é preciso admitir a existência de uma estrutura
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mental bastante complexa mesmo no bebê recém-

Mas Winnicott não

sabia onde encontrar tal psicologia. Ficou então sozinho, sem um paradigma que o guiasse.
Um momento importante em sua vida aconteceu quando J. Strachey, seu analista na
época, lhe disse para procurar Melanie Klein, que também estava tentando aplicar a psicanálise
às crianças pequenas. Winnicott levou-lhe um texto no qual apresentava um exemplo de uma
-

Muito rapidamente, porém, ele descobriu que a psicologia do bebê recém-nascido por
ele buscada não poderia ser do tipo kleiniano. Em diversos trabalhos, Winnicott explicita suas
principais razões para rejeitar a abordagem de M. Klein. De acordo com ela, o material clínico
relevante deveria referirprojeção e in

-

tendência a empurrar, sem a menor garantia, para mais e mais cedo, a idade em que emergiam

mais profundo
nem sempre significa mais cedo

va convencido de

mecanismos realmente profundos. Mas a capacidade de usá-los não se estabelece antes da
capacidade de usar a projeção e a introjeção, e estas, por sua vez, dependem de uma boa
maternagem anterior que, aliás, não é um mecanismo mental e nem mesmo um fenômeno
mental. Além do mais, Winnicott nunca aceitou a teoria kleiniana da natureza e da etiologia
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das psicoses, formulada em termos de mecanismos mentais hereditários e de conflito entre
instintos.27

7. Winnicott e Fairbairn

Seria possível pensar que Winnicott sentia-se mais próximo de Fairbairn, que também
criticava o paradigma do Édipo. Realmente, em 1941, Fairbairn lamentou o equívoco pelo qual

(Fairbairn, 1952, pp. 36-37). Já em 1944, ele afirmou que a situação edípica não representava

Tais comentários parecem caminhar na direção adotada por Winnicott. Mas um exame
mais cuidadoso das posições de Fairbairn mostra que não é bem assim. Este último buscava as
causas de todos os problemas patológicos nas perturbações ocorridas dentro das relações
objetais (1952, p. 82), especialmente as referentes aos objetos internos. Os distúrbios
esquizoides, em particular, eram pensados como consequência do processo de introjeção.
Como tais, eles eram vistos não como um processo primário, mas como mecanismos de defesa
(1989, p. 418). Defesa contra o quê? Contra a ambiguidade na relação objetal, responsável pela
repressão da libido. A explicação para essa repressão não se encontrava na situação edípica
freudiana (tardia), pois a situação edípica inicial não é realmente uma situação externa, mas
uma situação interna. A diferença fundamental em relação a Klein reside no fato de o Édipo
não ser construído em torno da equação s

27

Parece-me que a razão principal para o fato de Winnicott ter se mantido inteiramente alheio às controvérsias na
Sociedade Britânica de Psicanálise em 1943 e 1944 foi o fato de estas girarem em torno das questões dos instintos
hereditários e dos mecanismos mentais.
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-124). Fairbairn resume a sua
posição da seguinte maneira:

Assim, do meu ponto de vista, a situação triangular que dá lugar ao conflito original da
criança não é aquela constituída por três pessoas (a criança, a mãe e o pai), mas a
constituída essencialmente pelo ego central, o objeto excitante e o objeto que rejeita.
(1994, vol. 1, p. 28; itálicos meus)

A etiologia proposta por Fairbairn para as condições patológicas continua, portanto, a
ser de natureza edípica, triangular, ainda que o triângulo se defina de um modo que difere de
Freud. Não temos mais uma situação edípica objetivamente vivida: agora se trata de uma

operações e mecanismos mentais que Winnicott veio a rejeitar, como foi dito acima, com base
em suas observações clínicas.
Em 1953, Winnicott escreveu uma resenha devastadora sobre a coleção de artigos de
Fairbairn, publicada um ano antes. Quais eram os seus argumentos mais importantes?
no total, vivenciando
uma relação com o seio percebido como um objeto separado, um objeto com o qual ele tem

concepção do início da vida humana não pode ser aceita. Segundo, o fato de Fairbairn explicar
as perturbações encontradas em indivíduos que apresentam características esquizoides como
sendo fenômenos regressivos determinados por relacionamentos emocionais insatisfatórios
com os pais, sem esclarecer se a mãe apenas provoca a regressão a esse estado inicial ou se ela o
cria Dito de outro modo, Fairbairn não se decide sobre se a deprivação é o resultado de um
cuidado deficiente por parte da mãe, ou se ela é inevitável no cuidado da criança. É, portanto,
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muito difícil
418). Se ambas as coisas são vistas como uma só, devido à imaturidade de todas as pessoas

linguagem

É essa mesma objeção que Winnicott dirigiu a Klein: a de ela tratar os distúrbios
precoces como problemas mentais internos e não como problemas do relacionamento real
entre o bebê e a mãe. Essa diferença é de importância decisiva, pois, no segundo caso, nos
confrontamo com a tarefa adicional de definir os cuidados maternos suficientemente bons,
enquanto, no primeiro caso, tal problema não surge.28

8. A pesquisa revolucionária de Winnicott: seu caminho até o paradigma

Winnicott não desejava abandonar os procedimentos da psicanálise ortodoxa, eficientes
ferramentas na resolução de problemas, mesmo estando eles embutidos em postulados
metapsicológicos (forças psíquicas e mecanismos mentais) que ele rejeitava. Mencionamos
acima sua declaração de que a existência do complexo de Édipo era algo bem confirmado.
Reconhecia também a grande importância e a sólida base empírica da teoria kleiniana da
posição depressiva, embora visse ali uma situação dual e não triangular, como fazia Klein.29 Por

28

Em 1953, Winnicott ainda pensava que Fairbairn estava tentando distanciar-se de Klein. Em seu relato
autobiográfico de 1967, ele admitiu, contudo, que Klein e Fairbairn tinham vários pontos importantes em comum,
i possível percebê29

30 e 176.
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outro lado, ele precisava de procedimentos novos e mais poderosos que pudessem resolver os
problemas clínicos que tinham sua origem na relação mãe-bebê real e primitiva. Assim sendo,
que rumo ele iria tomar?
Um elemento importante da solução encontrada por Winnicott veio do estudo do
ambiente. Desde 1923, ele se via cada vez mais atento ao fato de que havia uma relação entre o

Nos anos 1920 e 1930, nenhum psicanalista estava interessado nesse problema. Winnicott foi
inclusive aconselhado a deixar de lado esse tipo de pesquisa por seu analista J. Strachey (192333), um freudiano ortodoxo, e depois por J. Riviere, sua segunda analista (1933-38). Riviere
recusou-se a sequer considerar um artigo que Winnicott planejava escrever sobre a classificação

pessoas [...] que aceitavam a existência de qualquer
Winnicott, porém, não podia deixar de concordar com os que viviam gritando que uma criança
podia ficar doente pelo fato de seu pai ser alcoólatra. O problema à sua frente foi por ele descrito
nos seguintes termo
que foi conquistado pelo estudo dos fatores internos
Qual foi a solução encontrada por Winnicott? A ajuda lhe foi proporcionada, em grande
medida, por um elemento acidental a guerra e provavelmente também por sua futura esposa,
Clare Britton. Envolvendo-se com as operações de transferência das crianças pequenas de
Londres para o interior, Winnicott viu-

tar de

crianças abandonadas e desajustadas.30 Até então ele evitava casos desse tipo, permanecendo

30

É interessante observar que a Primeira Guerra Mundial deflagrou uma necessidade semelhante de uma

de desenvolvimentos clínicos e para a metapsicologia da pulsão de morte.
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da tendência antissocial em qualquer família, normal ou não, é a deprivação, e de que a

Tendo descoberto a conexão entre o processo de maturação e o ambiente facilitador,

nature and nurture), Winnicott viu-se às voltas com uma nova tarefa,

entr

adaptação que logo decaíam conforme a capacidade do bebê de usar as fal

9. O exemplar de Winnicott: o bebê-no-colo-da-mãe

Enquanto trabalhava na teoria do relacionamento entre o indivíduo e o ambiente dentro

sua teorização, a mã
31

31

Segundo, de que o relacionamento inicial mãe-bebê

O mesmo é verdade também para os

indivíduo através da aproximação entre esta ideia e o conceito de Heidegger do
no-

-
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não é uma relação triangular-interna (mental), mas um tipo muito especial de relação dual
externa (não mental). Em 1958, ele o descreve da seguinte maneira:

Qualquer tentativa de descrever o complexo de Édipo em termos de duas pessoas está
fadada ao fracasso. No entanto, os relacionamentos do tipo dois corpos realmente

existem, e pertencem aos estágios relativamente mais primitivos da história do
indivíduo. O relacionamento original do tipo dois corpos é o que acontece entre o bebê
e a mãe ou o substituto da mãe, antes que qualquer propriedade da mãe tenha sido

identificada e transformada na ideia de um pai. (1965, pp. 29-30; itálicos meus)

No início, o pai pode ou não ser uma mãe substituta. Se ele o é, sua presença ali não é a
de um pai, ou seja, alguém dotado de propriedades e funções diferentes das da mãe. No
a mãe pode ser vista como sendo, no início, um objeto
parcial, ou um conglomerado de objetos parciais. O mesmo pode ser dito de quem exerce as
suas funções, e, portanto, também do pai enquanto mãe substituta. Mas, em algum momento,
o pai realmente passa a ser sentido como estando ali num papel diferente. Chega a época em
que o indivíduo irá provavelmente usar o pai com um propósito bem específico, a saber:

Como um projeto da sua própria integração quando for a hora de tornar-se uma
unidade. Se o pai não está ali, o bebê realizará o mesmo desenvolvimento, mas de modo
mais trabalhoso, ou então utilizará um outro relacionamento suficientemente estável
com uma pessoa total. (1989, p. 243)

Assim sendo, o papel principal do pai no início, na relação com a criança que não é mais
um bebê, nada tem a ver com a ideia de objeto parcial, e sim com o fornecimento de um
primeiro vislumbre de integração e de totalidade pessoal. Nos casos mais favoráveis, o pai
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desempenhar um papel muito importante nos
relacionamentos de três corpos da criança.
Essa concepção do relacionamento dual inicial mãe-bebê permitiu a Winnicott chegar
a uma formulação mais precisa do problema paradigmático, que foi o seu ponto de partida: as
crianças estão sujeitas, no início, a ansiedades que não devem ser concebidas como produtos de
supostas forças e mecanismos mentais inatos, mas como consequências da ação de um fator
externo, a primitiva falha da mãe em fornecer um ambiente suficientemente bom.32 Num texto
tardio, Winnicott escreveu:

A fim de progredirem rumo a uma teoria mais eficiente da psicose, os analistas devem
abandonar inteiramente a ideia de que a esquizofrenia e a paranoia surgem por
regressão do complexo de Édipo. A etiologia desses distúrbios nos leva inevitavelmente
a estágios que precedem o relacionamento de três corpos. O estranho corolário daí
resultante é o de que a raiz da psicose se encontra num fator externo. (1989, p. 246)

Essa passagem é concluída com uma observaç
difícil para os psicanalistas admitirem tais coisas após todo o trabalho que tiveram de chamar a

32

Talvez não seja inadequado assinalar que Peter Sloterdijk, filósofo alemão influenciado por Heidegger e
interessado na teoria psicanalítica, também defende em seus escritos recentes (cf. Sloterdijk, 1998, por exemplo) a
tese de que nosso relacionamento original com o mundo externo é dual, e não triangular. No entanto, esse autor
mas como um padrão que transparece nos pares encontrados em campos de estudo bem diferentes, tais como a
teologia (relacionamento entre a alma e Deus ou entre a alma e o Anjo da Guarda) ou a sexualidade adulta (Romeu
e Julieta).
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Ao voltar-se para fatores externos como causas da doença psicótica, Winnicott de certo
modo reverteu a tendência então predominante na teoria psicanalítica de formular os
problemas clínicos em termos de mecanismos mentais, e, mais radicalmente ainda, em termos
de equações simbólicas inatas (seio = pênis) ou da castração simbólica do Lacan.33 A psicose foi

Em oposição a Freud, Winnicott não definiu os relacionamentos externos como sexuais, nem

formas especiais de mutualidade e intimidade entre as mães e seus bebês. Dessa maneira, ele
operou o Gestalt switch
no-colo-da-

34

-

Nessa nova matriz, as situações provocadoras da psicose não poderiam mais

ser vistas como triangulares:

Assim como o estudo das psiconeuroses leva o estudioso ao complexo de Édipo e às
situações triangulares, que alcançam seu auge na época em que a criança aprende a
andar, e depois novamente na adolescência, o estudo das psicoses conduz o pesquisador
aos momentos mais primitivos da vida do bebê. Isso tem a ver com a relação mãe-bebê,
visto que nenhum bebê se desenvolve fora de uma relação desse tipo. (A ideia da
dependência tem lugar aqui, antes do funcionamento pleno dos mecanismos mentais
de projeção e introjeção.). (1965, p. 131)

33

Essa tendência teve início com a rejeição, por Freud, de sua teoria inicial da sedução.
Esse argumento é paralelo àquele utilizado por Winnicott para criticar a teoria kleiniana da inveja. Esta não pode
ser atribuída a um bebê recém-se a uma atitude, algo que é mantido ao longo
34

220

O que Winnicott está rejeitando aqui, e em muitos outros textos, é a própria ideia de
que a esquizofrenia e a paranoia na primeira infância tenham algo a ver com relacionamentos
triangulares. Os únicos fatos que poderiam contar como causas potenciais dos distúrbios
psíquicos desse tipo são eventos que podem acontecer e ter sentido na experiência do bebê, e
não há, nem pode haver, nenhum tipo de terceiro elemento ou elemento paterno no
relacionamento do bebê com sua mãe.
Chegamos assim a um resultado de crucial importância: a psicologia do recém-nascido
deve ser concebida como sendo essencialmente diferente da psicologia dos adultos, ou mesmo
das crianças pequenas. Não só a teoria da sexualidade deixa de ser aplicável, mas a abordagem
metapsicológica freudiana deve ser rejeitada como um todo. A vida do bebê e sua

de forças e processos mentais. Em particular, suas necessidades precisam ser distinguidas de
seus desejos

estes sim sendo estados mentais , bem como dos impulsos e instintos, que

constituem entidades biológicas reais ou presumidas, com ou sem uma contrapartida mental,

desenvolve-se com base em outra coisa, a saber, em uma parceria psicossomática estabelecida
pela elaboração imaginativa das funções corpóreas, dos instintos, sensações e sentimentos,
elaboração esta que, para bem funcionar, requer a presença dos cuidados maternos. Para
Winnicott, o binômio natureza e cultivo tomou definitivamente o lugar da polaridade ortodoxa
entre um sujeito (impulsionado por seus instintos) e seus objetos.
No entanto, de certo modo, Winnicott estava voltando a Freud, pois não lhe parecia
haver sentido algum em falar de Édipo em termos de objetos parciais e internos. Em Natureza

humana
relacionamento triangular, a criança sendo movida pelos recém-estabelecidos instintos de
natureza
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Não há, portanto, qualquer legitimidade nas tão frequentes alegações de que Winnicott
estaria fugindo do erótico para a primeira infância (cf. Phillips, 1988, p. 152). Winnicott não
está fugindo de nada, pelo contrário, ele está enfrentando um problema que a psicanálise
tradicional tentou evitar, a saber, o fato de que a teoria freudiana dos problemas sexuais
implicados na situação edípica não dá conta de dificuldades que surgem no relacionamento
dual entre as mães e seus bebês. Nenhum dos esforços posteriores de estender a situação edípica
e a teoria sexual a ela relacionada (teorias essas rejeitadas pelo próprio Freud, O. Fenichel e
Anna Freud, entre outros) produziu os resultados desejados. Tais extensões eram teoricamente
degenerativas, quando não destituídas de sentido:

A meu ver, algo se perde
anteriores, em que existem apenas duas pessoas envolvidas na relação e a terceira pessoa
ou objeto parcial é internalizado, um fenômeno da realidade interna. Não posso atribuir

questão semântica) em que um ou mais dentre os componentes do trio são objetos
parciais. No complexo de Édipo, ao menos para mim, cada uma das três partes do
triângulo é uma pessoa inteira, não apenas do ponto de vista do observador, mas
também e especialmente do ponto de vista da criança. (1988, p. 49; itálicos meus)

Winnicott não se limitou a conservar o complexo de Édipo tardio proposto por Freud.
Ele inclusive levou o conceito um passo adiante, introduzindo, por exemplo, uma nova
-se uma bem-vinda
alternati

nital com a mãe
(1988, p. 44). Repito: é um grave erro, ainda que muito frequente, a ideia de que Winnicott foge

222

da sexualidade em direção à primeira infância. O que ele comprovadamente faz é colocar cada
um desses momentos em seu devido lugar no processo do crescimento pessoal, e apontar com
precisão qual distúrbio se origina de cada um deles.

10. A generalização-guia de Winnicott: a teoria do amadurecimento emocional

A generalização norteadora da psicologia das psicoses proposta por Winnicott é
inquestionavelmente sua teoria do desenvolvimento emocional ou pessoal:

A fim de examinar a teoria da esquizofrenia, é preciso que estejamos de posse de uma
eficiente teoria do crescimento emocional da personalidade. [...] O que devemos fazer é
assumir uma teoria geral de continuidade, de uma tendência inata em direção ao
crescimento e à evolução pessoal, e uma teoria da doença mental como uma parada no
desenvolvimento. (1989, p. 194)

O texto citado torna explícito que o problema científico central de Winnicott é a
esquizofrenia infantil, e que sua generalização-guia é a teoria do amadurecimento emocional.
Esse ponto é enfatizado em quase todos os seus trabalhos. O estudo da esquizofrenia e a teoria
do crescimento pessoal exercem o mesmo papel paradigmático que a teoria da sexualidade para

Posso dizer também que a formulação do desenvolvimento do bebê e da criança em
termos da progressão das zonas erógenas, que nos serviu tão bem ao tratarmos das
psiconeuroses, não é tão útil no contexto da esquizofrenia como o é a ideia da progressão
da dependência (inicialmente quase absoluta) à independência [...]. (1989, p. 194)
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Semelhantemente à teoria da sexualidade de Freud, a teoria winnicottiana da progressão
da dependência à independência é uma generalização empírica e não uma especulação
metapsicológica ou de algum outro tipo. Sua construção inicial ocorreu com base no material
clínico fornecido pelas crianças deprivadas, e seu desenvolvimento se deu mediante a sua
aplicação a sucessivos modos de relacionamento entre o indivíduo em desenvolvimento e o seu
ambiente.
De acordo com a presente interpretação, a teoria do desenvolvimento emocional situase no centro mesmo da matriz teórica de Winnicott, e representa uma de suas principais
contribuições à psicanálise. Num certo sentido, tal tese é um tanto trivial, visto podermos
encontrá-la mais ou menos explicitamente em quase todos os seus trabalhos. A todo momento,
Winnicott acaba por retornar a esse mesmo ponto essencial, de que o seu principal problema

de uma teoria do crescimento emocional do indivíduo humano que fosse melhor, mais precisa
e

35

Por curioso que pareça, na literatura secundária, essa teoria,

enquanto tal, recebeu muita pouca atenção, sendo simplesmente esquecida ou vista como trivial
ou redutível ao bom senso psicanalítico.

11. Outros componentes do paradigma winnicottiano

A fim de completar essa reconstrução ainda muito esquemática do paradigma proposto
por Winnicott, devo dizer algo sobre seu modelo ontológico do homem, sobre sua heurística e

35

Uma formulação esplendidamente resumida dessa teoria pode ser encontrada em Winnicott, 1988, pp. 8 e 101102.
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sobre os valores por ele adotados, itens que, no dizer de Kuhn, devem estar presentes em toda
matriz disciplinar de qualquer ciência.
Quanto à ontologia, a teoria do amadurecimento emocional de Winnicott baseia-se
numa nova concepção do ser humano. De um modo inteiramente inesperado, ele chega ao
ponto de defini

essencialmente parecidos, apesar dos fatores hereditários que fazem de nós aquilo que somos e
-233). À primeira vista, essa suposição
parece ser antes filosófica do que biológica, o que é reforçado pelo seguinte comentário de
Winnicott:

Quero dizer, existem certas características na natureza humana que podem ser
encontradas em todas as crianças e em todas as pessoas de qualquer idade; uma teoria
compreensiva do desenvolvimento da personalidade humana, desde os primeiros anos
da infância até a independência adulta, seria aplicável a todos os seres humanos,
independentemente de sexo, raça, cor da pele, credo ou posição social. As aparências
podem variar, mas existem denominadores comuns nos problemas humanos. (1964, p.
233)

is e os
relativos ao crescimento. Os primeiros são principalmente as necessidades (needs) dos lactentes

A tese é expressa da seguinte forma:

As necessidades essenciais das crianças de menos de cinco anos pertencem aos
indivíduos respectivos e os princípios não mudam. Essa verdade é aplicável aos seres
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humanos do passado, presente e futuro, em qualquer parte do mundo e em qualquer
cultura. (1964, p. 184)

Quanto aos denominadores do desenvolvimento, eles são, obviamente, os traços
invariantes do crescimento humano. Há uma conexão estreita entre os dois tipos de
denominadores, visto que as necessidades são intimamente relacionadas à tendência à
integração, isto é, ao crescimento.
Alguns comentadores viram nessas palavras um movimento de retorno ao
essencialismo.36 Mas esse ponto não deve ser exagerado. A natureza humana é algo que, embora
invariável, tem um início, sendo a única data certa desse início a da concepção (1988, p. 29).
Não é fácil alcançar o verdadeiro sentido do que Winnicott diz aqui. Uma interpretação possível
é a de que a natureza humana não é uma essência platônica, mas a estrutura invariante de um
tipo muito particular de temporalização, que se manifesta na forma de um ser humano. O ser

onde parte esse processo de ser? Do não-ser, de lugar algum, da solidão total (1988, p. 131), e
não, como disse Freud, de um estado inorgânico. E para onde vai?
Novamente, para o nãoindivíduo é um intervalo entre dois estados de não-estar-

Natureza humana (p. 132). O que importa assinalar aqui é que esses dois estados de não-estar-

que um ser humano tem no in
estar-

36

-
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Se assim é, a natureza humana é, em si mesma, a negação de qualquer essência fixa. A única
coisa que um ser humano pode ter, enquanto amostra no tempo da natureza humana, é a sua

a construir um ego pessoal, a cavalgar os instintos, e [...] a ter um si-mesmo que em algum

Essa é a hipótese ontológica mais importante admitida por Winnicott. Em outras
ocasiões, tentei mostrar que essa hipótese concorda estritamente com o conceito heideggeriano
do homem como um ser-para-a-morte (cf. Loparic, 1995 e 1999b). Seja como for, uma coisa é
certa: há uma grande diferença entre o conceito de natureza humana de Winnicott e o conceito
naturalista adotado por Freud de um aparelho mental comandado por forças instintivas,
conceito tomado, como disse antes, da psicologia empírica moderna e, em última instância, do
conceito filosófico moderno de subjetividade.
Quanto à heurística, Winnicott aceita o método freudiano de pesquisa baseado na
transferência. Mas ele modifica o seu sentido ao admitir a transferência, no setting clínico, da
relação de dependência à mãe. Além disso, Winnicott não admite nenhum tipo de especulação
e proíbe q
da natureza humana fundamenta-se, como foi dito, numa hipótese muito geral que diz respeito
à capacidade humana de ter experiências, e não numa teorização metapsicológica referente à

Em termos de valores, podemos considerá-los significativos do ponto de vista teórico e
prático. Teoricamente, Winnicott vê a psicanálise como uma ciência, que tem o dever de testar
suas hipóteses e de submeter-se ao veredicto dos fatos observados.37 Como qualquer ciência, a
psicanálise deve ser formulada de modo a poder ser submetida ao debate público, por

37

Cf., por exemplo, Winnicott, 1996, cap. 1.
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psicanalistas ou outros cientistas de campos a ela relacionados, como a psiquiatria infantil e a
pediatria, e pelo público culto de um modo geral. No que diz respeito aos valores práticos,
Winnicott reserva um lugar para a sexualidade indevidamente censurada (Freud) e para a dor
intrapsíquica causada por conflitos internos (Klein, Fairbairn), mas acredita que os sofrimentos
realmente mais graves são aqueles que derivam das necessidades não atendidas, que se originam

a qualquer representação mental e

estrutura representacional no bebê humano.

12. Comparação entre os paradigmas de Freud e Winnicott

Tanto Freud quanto Winnicott concordam que a psicanálise é uma ciência, não uma
mera técnica, arte, filosofia ou religião. Nenhum dos dois a classifica no conjunto das
, como a astrologia ou a alquimia. Ambos a concebem como uma atividade
voltada para a resolução de problemas, guiada por situações-problema e suas soluções
paradigmáticas, e complementada por um arcabouço teórico adicional. Embora as soluções
exemplares não sejam submetidas a um questionamento ulterior, não lhes é atribuída uma
potência heurística ilimitada. Os dois pensadores acreditam que novos exemplares podem
revelar-se necessários a fim de completar a descrição psicanalítica das doenças psíquicas e
promover pesquisas futuras.
Entretanto, Freud e Winnicott discordam quanto aos problemas exemplares para a
pesquisa psicanalítica e quanto às generalizações empíricas que deveriam ser vistas como linhas
mestras. Freud tornou possível a pesquisa normal na psicanálise, convencendo um grupo
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relativamente pequeno de pessoas a ver todas as situações psicopatológicas como similares ao
conflito edípico e a interpretar tais situações em termos da sua teoria da sexualidade. Winnicott,
chegando à pesquisa psicanalítica nos anos 1920, descobriu que não lhe era possível ver as coisas
daquele modo. Ele acabou vendo a situação mãe-bebê como realmente exemplar, o que, por sua
vez, forçou-o a desenvolver uma teoria do desenvolvimento emocional, ou seja, uma teoria do
binômio

Escola Britânica (A. Freud, M. Klein, Fairbairn, Bion) e pela maioria de grupos psicanalíticos
franceses (especialmente os lacanianos) e a psicanálise de Winnicott, centrada na relação mãe-

vários países.
Quanto aos comprometimentos teóricos, as duas psicanálises também diferem
radicalmente. Freud, seguindo a tradição kantiana, admitia um certo número de suposições
especulativas auxiliares, por ele utilizadas na construção de sua metapsicologia (a psicologia que
consciência). Winnicott decididamente rejeitou esse modo de teorizar,
e limitou suas hipóteses explicativas àquelas referentes a experiências possíveis de pessoas em
tratamento, e especialmente de bebês e crianças pequenas. Ele não aceita a redução dos
fen
vista do observador. Ele exige, pelo contrário, que esses pontos de vista, embora externos ao
fenômeno, captem o modo de ser e de experienciar do paciente, mesmo que este seja um bebê
recém-nascido. Nem sempre tal coisa é possível. Nesses casos, o analista deve abster-se de tentar
-se de fazer metapsicologia e até de
teorizar, o que, em termos clínicos, significa abster-se de interpretar e mesmo de dizer seja lá o
que for.
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Tanto Freud quanto Winnicott puseram limites às nossas possibilidades de realmente

maneira. Freud sente necessidade e liberdade para especular, ou seja, para projetar sobre o
inconsciente as propriedades, a dinâmica e as estruturas da subjetividade consciente. Com base
em sua experiência com bebês, Winnicott, ao contrário, compreende que esse procedimento
não é legítimo, por fazer-nos pensar nos bebês como se fossem adultos, e esquecer o que
aconteceu durante o processo de crescimento emocional. O bebê de Winnicott é um ser
humano, sim, mas não no sentido de que possamos pensá-lo em termos de fenômenos mentais
conscientes.
Vistos com base na perspectiva da teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott,
os erros teóricos de Freud originam-se da ideia incorreta de que o que está além da consciência
poderia ser concebido como sendo semelhante à consciência, como
nos bebês está para além da consciência não são apenas os processos primários, mas algo que
nada tem a ver com qualquer coisa semelhante a mecanismos e forças conscientes. A
experiência do bebê de continuar sendo é muito diferente de qualquer estado de consciência.
Assim, há uma diferença filosófica fundamental entre os dois autores: enquanto Freud ainda
pensa em termos da teoria da subjetividade, iniciada pelos filósofos por volta do século XVII e
representada paradigmaticamente por Kant, Winnicott concebe os seres humanos numa chave
teórica completamente distinta, que, em minha opinião, tem uma grande afinidade com a
ontologia fundamental de Heidegger, conforme apresentada em Ser e tempo (1927).38

13. A herança de Winnicott

38

Esta ideia foi desenvolvida em Loparic, 1996.
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Admitindo-se que Winnicott introduziu um novo paradigma, teria ele provocado

certo t

p. 225).
Ora, parece-me que há bem mais que vinte e cinco psicanalistas no mundo dispostos a fazer

poderiam legitimamente denominar-

s, em posição de dizer

que está surgindo uma verdadeira comunidade winnicottiana internacional, que poderia
perfeitamente mostrar-se capaz de contribuir decisivamente para a pesquisa e a prática globais
da psicanálise contemporânea.39
Existem algumas objeções padronizadas, muitas vezes repetidas, mas nunca realmente
discutidas, quanto à possibilidade de se criar uma Comunidade de Pesquisa ou uma Escola
Psicanalítica Winnicottiana. Uma delas diz que Winnicott era um tanto avesso a instituições.
Isso simplesmente não é verdade, haja vista os seus muitos engajamentos em assuntos
institucionais. O que ele rejeitava eram sociedades psicanalíticas transformadas em máquinas
de propaganda ou em instrumentos de doutrinação. Mas lhe era muito grata a ideia de
sociedades psicanalíticas abertas à pesquisa científica e ao debate.
A segunda objeção, defendida, por exemplo, por Charles Rycroft, alega que Winnicott é

não se tornou sistematicamente coerente, recusando-

39

Eu não ousaria nomear os grandes winnicottianos da atualidade. Mas gostaria de identificar alguns psicanalistas
pertencentes a outros grupos, que tomaram a mesma direção. Um deles é H. Kohut.
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(1988, p. 99). Considerando a reconstrução do seu paradigma apresentada acima, tal objeção
está longe de fazer justiça ao texto winnicottiano, revelando não tanto a preguiça teórica de
Winnicott quanto a dos que o criticam. Winnicott certamente valorizou ao máximo a sua
inventividade, mas sua preocupação mais importante enquanto psicanalista e pediatra não era
a de cultivar e desenvolver a própria originalidade, mas a de ajudar pacientes psicóticos e
crianças deprivadas. A fim de fazê-lo, era preciso que ele procedesse de maneira metódica e
coerente, ou, dito de outro modo, cientificamente, não podendo dar-se ao luxo de ser apenas
criativo. Isso implicaria em tornar-se intrusivo. Em muitas situações, na verdade, ele limitouse a esperar, esperar e esperar, sacrificando a sua criatividade e deixando que o paciente fosse
criativo. Winnicott precisou, bem entendido, fazer uso de toda a sua inventividade para dar
uma forma científica a essa conclusão tão simples, mas, depois disso, ele tinha de agir de acordo
com ela, ajudando seus pacientes a inventar suas vidas. Como fizeram tantos outros, Phillips
confunde aqui aspectos da obra e da personalidade de Winnicott, prejudicando o entendimento
de ambas.
Em terceiro lugar, diz-se que Winnicott não desejava tornarcertamente não tinha o desejo de dominar pessoas, dizendo-lhes o que fazer ou o que pensar.
No entanto, empreendeu uma atividade fora do comum para divulgar suas ideias oralmente e
por escrito. No livro Consultas terapêuticas, por exemplo, ele se propõe a ensinar a técnica do
rabisco. A condição para esse ensino é o treinamento em psicanálise. Quando essa condição
não é satisfeita, o professor deve selecionar os candidatos considerando um certo número de

e técnicas do próprio Winnicott. Feita a escolha dos candidatos adequados, pode ter início o

ensino
Winnicott e a teoria do amadurecimento que o guiou nessa descrição. Os casos não devem ser
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usados como modelos a serem imitados servilmente, mas como pontos de partida para um
estudo personalizado:

Do meu ponto de vista, seria satisfatório se o material fosse usado como base para
questionamentos, e eu prefiro muito mais essa possibilidade que a de ver as pessoas
simplesmente imitando o que apresentei. Como afirmei anteriormente, o trabalho não
pode ser copiado porque o terapeuta envolve-se em cada caso como pessoa, não sendo
possível, portanto, que duas entrevistas sejam iguais, como aconteceria se elas fossem
realizadas por dois psiquiatras. (1971, p. 9)

Ao mesmo tempo que reconhece que as suas descrições dos casos refletem a sua

e que, ao realizá-la, ele tinha um outro constante companheiro, a sua teoria do

amadurecimento:

A única companhia que tenho ao explorar o território desconhecido de um novo caso é
a teoria que carrego comigo e que se tem tornado parte de mim e em relação à qual
sequer tenho que pensar de maneira deliberada. Esta é a teoria do desenvolvimento
emocional do indivíduo, que inclui, para mim, a história total do relacionamento
individual da criança com o seu ambiente específico. (1971, p. 6; itálicos meus)

Os casos apresentados em Consultas terapêuticas não são, portanto, frutos do acaso,
nem mesmo tãosomente intuições geniais de um psicanalista criativo, mas, essencialmente,
ilustrações de teses teóricas desenvolvidas durante muitos anos de trabalho científico e de uma
técnica pessoal, fundamentada nestas últimas (cf. 1971, pp. 215, 218 e 220).
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Winnicott compara a sua posição de mestre em Consultas terapêuticas com aquela do

quando a técn
com aqueles que ainda estão trabalhando a técnica, dando-lhes, ao mesmo tempo, a esperança
mente

sua própria capacidade de adquirir conhecimentos e trabalhar em psicoterapia por sua própria
se o material por si mesmo

bem que isso nem sempre é possível, sobretudo não para os principiantes (p. 11).
O que temos aqui é uma apresentação sutil do processo de aprendizagem do jogo dos
rabiscos, que leva em conta a dimensão pessoal, mas reconhece, ainda assim, que o ensino tem
como base uma tradição de pesquisa baseada numa teoria preexistente. No presente caso, tratase da teoria do desenvolvimento emocion
-o na linguagem ora adotada, Winnicott escreveu um
manual sobre a técnica das entrevistas terapêuticas, tendo como base a sua teoria do
desenvolvimento emocional previamente formulada. Portanto, a teoria winnicottiana não
apenas pode ser ensinada, como era o seu desejo que ela fosse ensinada aos analistas que estão
começando. Em essência, Winnicott concorda inteiramente com a ideia geralmente aceita de
que não há outro modo de tornar-se cientista a não ser no interior de uma tradição científica.40
Procurei mostrar que há em Winnicott um constante, longo e cuidadoso esforço para
resolver um problema clínico: o problema da natureza e da etiologia dos distúrbios psicóticos.

40

O mesmo pode ser dito, por exemplo, de seus artigos sobre a técnica psicanalítica.
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Estou disposto a admitir que a solução de Winnicott para esse problema deixou muitas
perguntas sem respostas. Entendo, porém, que não pode haver dúvida razoável quanto ao
compromisso de Winnicott com a pesquisa científica, realizada através dos métodos adotados
pela psicanálise e, em menor grau, pela pediatria e pela psiquiatria. Eu diria que nenhuma dessas
disciplinas está em condições muito melhores que a psicanálise. Em todas elas ocorre a luta pela
-

escala. Ainda assim, esse tipo de ativida

Tradução de Davy Bogomoletz, revista pelo autor.
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Capítulo 7
La matriz disciplinar kuhniana y nuevamente el viejo problema de la
cientificidad del psicoanálisis
Leticia Minhot

Para Kant la psicología no formaba parte del conocimiento científico pues sus conceptos
principales no eran aplicables a fenómenos y, por lo tanto, no llegaban a constituir objetos
científicos.

Freud, teniendo constantemente

presente

a

Kant, busca

establecer

la

cientificidad de su disciplina. El neokantismo de Kuhn propone un nuevo trascendental, la
matriz disciplinar y el problema de su aplicabilidad a las ciencias sociales y humanas no es más
que una nueva formulación de la posición kantiana frente a la psicología. La diferencia entre el
estado pre-paradigmático y el paradigmático consiste en que en el primero hay un gran número
de escuelas mientras que en el segundo la cantidad se reduce drásticamente. La comunicación
y la unanimidad de los juicios profesionales son los elementos que definen la presencia de un
paradigma. La pregunta que buscamos resolver en este trabajo puede formularse aplicando la
misma noción de paradigma a la propia filosofía de Kuhn: ¿desde qué paradigma ve Kuhn a la
ciencia? O mejor, ¿desde qué comunidad ve Kuhn a la ciencia?
Freud menciona contadas veces a Kant (Freud, 1915/1996, p. 167; Freud, 1920/1999, p.
28, Freud, 1933/1997, p. 151; Freud, 1938b/1997, p. 302) y otras pocas lo alude (Freud,
1933/1997, p. 69; Freud, 1938a/1997, pp. 143 y 156), sin embargo, desde fines del siglo XVIII y
durante el XIX, la presencia de Kant en el mundo de habla alemana es indiscutida, su
concepción de la razón humana es el trasfondo a partir del cual se piensa no sólo al sujeto
epistémico sino también al psíquico (cfr. Beck, 1967a, 1967b). De hecho, puede rastrearse la
presencia de muchos kantianos en la obra del psicoanalista Herbart Helmholtz, entre ellos, su

239

primer maestro Brücke. Levine (1995) destaca que la separación kantiana entre el orden natural
y el humano dio expresión a modos de pensamiento profundamente incrustados en la cultura
alemana, ideas que fueron abrazadas y reelaboradas durante años por filósofos y poetas
alemanes. Durante estos siglos la perspectiva kantiana es tan universal que su concepción es
confundida con lo dado, por eso, muchas veces, no es referenciada y quizás sea el caso de Freud
quien, desde este espacio epistemológico, plantea la cientificidad del psicoanálisis (cfr. Jones,
1961, v. 1, pp. 59 ss; Assoun, 2005, p. 77; Brook, 2002, Pettigrew, 1990; Ricoeur, 1965/2002;
Chessik, 1980/2012; Cavell, 1987; Mack, 2002 -este último propone más un revisionismo por
parte de Freud del proyecto iluminista de Kant).
Cuando Kant (1781-1787/2014) establece los límites del conocimiento científico la
psicología queda excluida: no es ciencia ni puede serlo pues es el resultado de un extravío de la

el sistema kantiano se trata de una idea y no de una categoría del entendimiento que pueda
aplicarse a fenómenos y, de ese modo, constituir objetos. Por eso, a partir de ella no se puede
obtener ningún tipo de conocimiento, no puede generar ciencia. Kant (1781-1787/2014, B152B156) plantea la posibilidad de juicios científicos en una fisiología del sentido interno y en una
fisiología de los sentidos externos. Sentido interno y externo son subsistemas de la sensibilidad
cuya diferencia es relativa a las formas tiempo y espacio. La fisiología del sentido interno, es
decir, la psicología racional, no tiene tal posibilidad, la del sentido externo, en cambio, como su

sintéticos a priori pues tal fisiología se funda en el fenómeno en el espacio. Éste goza de cierta
estabilidad sobre la cual pueden operar las determinaciones cambiantes, sin olvidar, claro, que
esta estabilidad es fenoménica. En oposición, una fisiología del sentido interno se funda en el
fenómeno en el tiempo, el cual carece de permanencia. El tiempo sólo nos da el cambio y no
nos permite acceder al algo que cambia. Kant se pregunta cómo se genera la ilusión
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trascendental en esta fisiología del sentido interno. Todo fluye en la interioridad salvo una
representación que no tiene ningún contenido, por eso, parece que se trata de un objeto, esa

concepto objetivo. Por ello, la psicología como fisiología del sentido interno, al fundarse en esta
idea no puede generar conocimiento, es decir, no puede generar juicios sintéticos a priori, no
es más que una ciencia imaginaria. La base de todas las ilusiones consiste en hipostasiar
nuestras representaciones y confundirlas con las cosas en sí mismas. Creemos que la extensión,
el movimiento, etc., son propiedades de cosas independientes de nuestra sensibilidad, de
nuestros pensamientos, creemos que son algo fuera de nosotros y esa creencia se proyecta al
interior, ilusionando un yo que permanece, confundiendo lógica con metafísica y generando el
dualismo alma-cuerpo.

Podemos, no obstante, formular una objeción crítica bien fundada contra la doctrina
ordinaria del influjo físico. La pretendida unión entre dos sustancias, la pensante y la
extensa, se basa en un dualismo grosero y convierte tales sustancias, que no son más que

consecuencia, la conocida cuestión de la unión de lo pensante y lo extenso se reduciría,
si prescindiéramos de todo lo ficticio, a ésta: cómo es posible en un sujeto pensante la

imposible llenar esta laguna de nuestro saber. (Kant, 1781-1787/2014, A392-A393)

La síntesis que produce el sentido interno es sólo la unidad del acto del que es consciente
en cuanto tal acto, por lo que la apercepción y su unidad sintética no son lo mismo que el sentido
interno. Mientras la apercepción es condición de posibilidad de todas las síntesis y se refiere a
las intuiciones en general, el sentido interno contiene sólo la forma de la intuición -el tiempoy ninguna intuición. Nos intuimos a nosotros mismos sólo según somos afectados por nosotros
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mismos. Es decir, sólo conocemos nuestro propio sujeto en cuanto fenómeno, no según lo que
es él en sí mismo (Kant, 1781-1787/2014, B156). Es decir, no me conozco tal como soy, sino
sólo como me manifiesto a mí mismo (Kant, 1781-1787/2014, B158). La conciencia de sí es
diferente del conocimiento de sí, para conocerme a mí mismo, además de la consciencia hace
falta un fenómeno y es lo que el sentido interno no puede proporcionar. El yo fenoménico que
debiera ser el que tendríamos que conocer -para que sea posible una psicología racional como
ciencia- no puede ser objeto de experiencia pues su carácter temporal no hace posible que se le
apliquen categorías. Es una ilusión.
Brook (2002) señala algunos puntos en los que se puede rastrear la presencia kantiana
en la teoría freudiana: 1) la posibilidad de mapeo entre el modelo tripartito de la psiquis
freudiana -superego-ego-ello- con el kantiano de la razón -razón-entendimiento- sensibilidad. En Freud hay una teoría de la estructura y funciones de la psiquis y una teoría de sus
contenidos; 2) como Freud, Kant piensa que gran parte de las operaciones de la mente son
inconscientes. Para ambos, algo es consciente sólo si puede ser descrito, capturado por el
lenguaje. Como el propio Freud admite, su doctrina del inconsciente resuena con el
noumenalismo kantiano; 3) Kant y Freud distinguen la representación de los estados internos
y la representación del mundo externo de la conciencia de tener tales representaciones. 4) El
imperativo categórico es un precursor del superego de Freud.
Freud acepta gran parte de la concepción kantiana y desde este trasfondo enfrenta el
problema de la condición del conocimiento de lo psíquico, esto es, la presencia de
fenómeno psíquico al que se le puedan aplicar categorías. Como vimos, para Kant, esto es
imposible, lo cual es un problema pues el conocimiento científico es de objetos
fenoménicos y el yo fenoménico no puede ser objeto de experiencia. La percepción del mundo
externo está dada por los sentidos. ¿Cómo hacer de lo psíquico un objeto fenóménico sin la
intervención de los sentidos? El sentido de lo interno es, para Freud, la conciencia. La conciencia
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percibe el mundo interno con las mismas dificultades que los sentidos al mundo externo. El
inconsciente es como el noumeno y lo preconciente es lo fenoménico psíquico, que no se lo
puede conocer tal como es sino como se manifiesta a la conciencia1. Es decir, no me conozco
tal como soy, sino sólo como me manifiesto a mí mismo (Kant, 1781-1787/2014, B158). Como
lo físico, tampoco lo psíquico es necesariamente en la realidad según se nos aparece (Freud,
1915/1996, p. 167). Y, como señalamos más arriba, para Kant, esto es conciencia de sí no
conocimiento de sí. Pero la epistemología freudiana hace de la conciencia de sí un conocimiento
de sí al hacer de la conciencia -junto con el lenguaje- un órgano de percepción de lo interno.

Por lo pronto, son cc todas las percepciones que nos vienen de afuera
(percepciones sensoriales); y, de adentro, lo que llamamos sensaciones y
sentimientos. Ahora bien, ¿qué ocurre con aquellos otros procesos que acaso podemos
reunir -de modo tosco e inexacto1923/1997, p. 21)
El papel de las representaciones-palabra se vuelve ahora enteramente claro. Por su
mediación, los procesos internos de pensamiento son convertidos en percepciones.

percibidos real y efectivamente -como de afuera- y por eso se los tiene por verdaderos
(Freud, 1923/1997, p. 25).
Dentro del psicoanálisis no nos queda, pues, sino declarar que los procesos anímicos
son en sí inconscientes y comparar su percepción por la conciencia con la percepción
del mundo exterior por los órganos sensoriales. (Freud, 1915/1996, p. 167)

1

Como señala Brook (2002) la percepción freudiana es la conciencia kantiana y la conciencia freudiana es la
conciencia de sí kantiana.
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Si es posible la percepción de lo interno, es posible su conocimiento. La gran novedad
de Freud consiste en que trata a la psiquis humana como objeto de ciencia y no como tema de

complejidad del pensamiento y de los sentimientos humanos en términos de las

ir desde la comprensión intuitiva de la gente, una comprensión desplegada por famosos
filósofos y autores del pasado, a una aplicación de los métodos de la ciencia a los fenómenos
2

A pesar de los esfuerzos epistemológicos de Freud por hacer del psicoanálisis una ciencia
que encaje, de alguna manera, con el modelo dominante de ciencia de su época, el psicoanálisis
ha generado y continúa generando mucha resistencia. Y, en general, el argumento fundamental
ha sido el de ausencia de un objeto invariable. Quizás el caso más paradigmático sea el de
Popper que no acepta la posibilidad de una ciencia del ser humano por ser imposible que éste
sea un objeto constante. Su argumento -en Popper (1945/2006)- sigue, aproximadamente, los
siguientes pasos: el humano, en tanto humano, -no en su lado físico- es un ser libre, lo cual
quiere decir que no puede ser un objeto estable que se comporte regularmente. En definitiva, se
trata de una versión actualizada del razonamiento kantiano para negar la posibilidad de una
ciencia de lo humano. La libertad humana es lo que impide que se trate de un objeto
determinado, es decir, una ciencia así es una ciencia sin causas. Para esta concepción esto
implica que no puede ofrecer explicaciones y, por ende, no puede, un discurso así, ser ciencia.
No puede generar proposiciones que describan regularidades inexistentes, es decir, no contiene
leyes científicas. Así, para Popper (1945/2006), no puede haber ciencia de nada relativo a lo
humano: psicoanálisis, sociología, historia. En diálogo con el modelo kantiano de ciencia Freud

2

La traducción me pertenece.
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plantea lo humano como no libre, como determinado causalmente para poder defender la
cientificidad del psicoanálisis. Popper (1945/2006) no acepta el determinismo freudiano, la
libertad es su supuesto antropológico. Veamos cómo posiciona la epistemología kuhniana al
psicoanálisis.
Las categorías y formas kantianas son propias de la racionalidad humana como tal, es
decir, definen la racionalidad humana de un modo universal independientemente de épocas y
lugares. Este conocimiento humano, posible por esta racionalidad, es el que se alcanza en la
ciencia newtoniana, paradigma dominante de la física matemática en tiempos de Kant. Ahora,
el supuesto de una racionalidad humana universal es cuestionado por muchos filósofos.
Friedman (2002) señala que si no aceptamos la racionalidad universal lo que queda es que todo
conocimiento es local y en esta localidad es donde podría radicar el desafío kuhniano a la
racionalidad.
El neokantismo de Kuhn propone un nuevo trascendental, un nuevo a priori, esta vez
histórico: la matriz disciplinar.

que se desarrollara la acomodación del lenguaje y la experiencia. Yo creo que un punto
de vista de esta clase no tiene por qué hacer el mundo menos real. (Kuhn, 1979/2002, p.
245)

Lo que en este trabajo queremos mostrar es que el cuestionamiento de la aplicabilidad
del dispositivo kuhniano a las ciencias sociales y humanas no es más que una nueva formulación
de la posición kantiana frente a la psicología. Autores como Hacking (1984/1990, p. 149), por
ejemplo, sostienen la diferencia entre las ciencias naturales y las sociales y humanas y mantiene
la posición según la cual la matriz disciplinar kuhniana sólo puede aplicarse a las ciencias
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naturales y propone la arqueología foucaultiana para las ciencias sociales y humanas. La
diferencia entre ambos tipos de ciencia tiene su origen, claramente, en la distinción kantiana
entre el orden humano y el orden natural según la cual el determinismo y, por ende, la ciencia
sólo es posible sobre el orden natural. Pues allí hay estabilidad, es decir, es posible la regularidad,
mientras que en el orden humano no. Para Hacking (1984/1990, p. 141) lo humano es una
especie de pseudo objeto que se modifica constantemente a través de nuevas comprensiones y
concepciones. Otra vez los mismos rastros kantianos. Mientras para Popper no hay ciencia de
lo humano, Hacking, entre otros, apuesta más a una perspectiva dilthiana. Kuhn (1991/2002)
se pregunta si acaso no es posible que en las ciencias sociales y humanas, con el tiempo, cada
vez más especialidades encuentren paradigmas que les permita alcanzar la práctica normal. Y
su respuesta es la siguiente:

Estoy totalmente indeciso respecto a la respuesta a esta pregunta. Pero aventuraré dos
observaciones que apuntan en direcciones opuestas. Primero, no sé de ningún principio
que vete la posibilidad de que una u otra parte de alguna ciencia humana pueda
encontrar un paradigma capaz de sustentar la investigación normal, la consistente en la

ya está en marcha en algunas especialidades actuales dentro de las ciencias humanas. Mi
impresión es que en ciertos ámbitos de la economía y la psicología ya podría haberse
dado este caso. (Kuhn, 1991/2002, p. 264)

Aquí, claramente, no hay, para Kuhn, una distinción de principio entre ambos tipos de
ciencia. Quizás es sólo una cuestión de tiempo. La imposibilidad de rompecabezas se pensó hace
dos siglos con respecto a la química y luego con respecto a la biología. Sin embargo, la otra
dirección opuesta que anuncia al comienzo de la cita acuerda más con una perspectiva
dilthiana, encarnada por Charles Taylor con quien está dialogando en este trabajo. Nos dice:
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Por otra parte, en algunas partes importantes de las ciencias humanas existe un
argumento fuerte y muy conocido contra la posibilidad de llevar a cabo algo parecido a
3

la

investigación responsable del cambio no podría haberse producido. Pero no se puede
esperar una estabilidad de este tipo cuando el elemento sometido a estudio es un sistema
social o político. No tiene por qué estar disponible ninguna base duradera para la ciencia
normal de resolución de rompecabezas para los que los investigan; puede que se
requiera constantemente la reinterpretación hermenéutica. Donde éste es el caso, la
línea que Charles Taylor busca entre las ciencias humanas y las naturales puede estar
firmemente ubicada. Yo cuento con que en algunas áreas pueda seguir allí para siempre.
(Kuhn, 1991/2002, pp. 264-265)

Aquí coincide con Taylor, con Hacking y con todos los autores de la perspectiva
dilthiana. Esto significa que la estabilidad es un requisito de la ciencia normal y ésta claramente
está en las ciencias naturales y, eventualmente, puede llegar a estar en algunas partes de las
ciencias humanas. Pero en otras no lo estará nunca, para estas últimas, la hermenéutica. Como
veremos más adelante, entre las partes de la psicología que pueden alcanzar la normalidad no
va a estar el psicoanálisis.
La razón fundamental que Kuhn da para justificar que disciplinas como la psicología y
la sociología están en estado pre-paradigmático es una justificación en términos de lo
compartido por los grupos de científicos: la matriz disciplinar -que es el dispositivo que Kuhn
diseña para analizar las prácticas y comunidades científicas- contiene entre sus elementos
a los ejemplares que, entre otras funciones, dan contenido empírico a las leyes o
-y también los modelos- son

3

Se refiere a la de los cielos.
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determinantes de la infraestructura de la comunidad, mucho más eficaces que las

Rouse (1987) distingue dos Kuhn. El Kuhn de los filósofos, -básicamente el Kuhn de
Israel Schefler, Dudley Shapere, Frederick Suppe, entre otros- y el Kuhn radical que él propone.
La lectura que hace de la matriz disciplinar focaliza en los ejemplares como causantes de la bases
de la colectividad disicplinar. Rouse (1987) señala que el compartir ejemplares significa que los
profesionales participan en modos de hacer, en modos de resolver. Y esa participación es la que
los constituye como miembros de esa comunidad, de ese modo la práctica en los ejemplares
constituye un modo de ser científico. Resolver los problemas de un modo determinado
envuelve una interpretación del mundo y de sí mismos como practicantes de una disciplina
determinada. Los ejemplares tienen que ver con la vida cotidiana de los científicos que
comparten una matriz. No podemos describir esa cotidianeidad por un conjunto de creencias
internalizadas sino, más bien, por un conjunto de capacidades inscriptas en sus modos de
resolver los problemas. Las habilidades no se adquieren por medio de reglas que se aplican o
porque se actúa según creencias. Las habilidades se logran por imitación y hábito. No se
aprenden ni movimientos ni patrones de pensamiento, lo que se aprende es a captar un campo
de modos posibles de resolver problemas. La comprensión del mundo que adquiere el científico
no emerge de un conjunto de creencias sino que se incorpora en cada miembro de la comunidad
que comparte una matriz determinada a través de sus modos exitosos de resolver problemas.
Para Rouse, las matrices disciplinares no se fundan en acuerdos basados en compromisos
teóricos sino en modos ejemplares de conceptuar e intervenir en contextos empíricos
particulares. Por eso, para él, aceptar una matriz disciplinar es adquirir y aplicar una habilidad
-aplicar conceptos, emplear técnicas matemáticas y de laboratorio- más que entender y creer
un enunciado. Para el Kuhn que propone Rouse la ciencia normal envuelve prácticas
compartidas, no creencias compartidas. El cambio de un paradigma a otro no es una conversión
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a nuevas creencias sino una conversión a una nueva forma de vida, a una nueva forma de
plantear y de resolver problemas.
Friedman (2002) considera dos modos de concebir la racionalidad científica, uno como
racionalidad instrumental y otro como racionalidad comunicativa -en el sentido de Habermas.
Si los ejemplares son los que determinan la infraestructura de la comunidad esto es porque no
sólo está en juego la racionalidad instrumental sino también y, principalmente, la comunicativa.
Para Friedman (2002) es justamente esta última racionalidad la que pone en crisis la concepción
kuhniana de la ciencia al sostener que inter paradigmáticamente ésta está ausente. Sin embargo,
postular la capacidad de aprender cualquier lenguaje parece defender la idea opuesta, algo a la
que el propio Kuhn adhiere para oponerse a las consecuencias relativistas que su obra sugería.
Como explica Pérez Ransanz (1999) las categorías taxonómicas establecen los límites de lo
expresable por lo que si diferentes estructuras taxonómicas están contenidas en distintos léxicos
uaje implica aprender a categorizar y estructurar el mundo de la experiencia
de una determinada manera. Dicho coloquialmente, aprender un lenguaje es aprender una

un lenguaje equivale a la comprensión inter paradigmática -si bien no a una traducción, sí
a una comprensión- haciendo posible la racionalidad comunicativa que parecía estar en
juego en La estructura

o la racionalidad científica sino

desarrollar algunos elementos que nos permitan interrogarnos por el lugar desde el cual Kuhn
evalúa al psicoanálisis.
Tomando los dos modelos de racionalidad que considera Friedman (2002) analizamos
los ejemplares. Para este autor, los ejemplares son un tipo uniforme de resolución exitosa de
problemas y son los que garantizan que la ciencia, al alcanzar este fin, sea una empresa racional:
la ciencia es un instrumento eficiente en la resolución de problemas. De este modo, los
ejemplares garantizan la racionalidad instrumental. Sin embargo, Kuhn (1970, p. 7) señala que
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ninguna empresa de resolución de problemas puede existir si sus practicantes no comparten un
criterio que determine cuándo un rompecabezas ha sido resuelto. Sus practicantes comparten
un lenguaje y los modos de recortar el mundo que éste envuelve. Esto significa que la
racionalidad presente en la resolución de problemas supone la racionalidad comunicativa.
Kuhn (1970) marca sus diferencias y coincidencias con Popper. Examinando los casos
que, según Popper, no constituyen ciencia, como el psicoanálisis y la historiografía
marxista, Kuhn coincide con la evaluación popperiana. Pero es sólo una coincidencia en el
resultado, el proceso por el cual se llega a la misma conclusión es diferente al de Popper. Y
considera que de los dos criterios, el de prueba -Popper- y el resolver rompecabezas -Kuhn- el

contemporáneas
una verdadera pena para nuestro tema porque de haberlo analizado podríamos alcanzar una
mayor claridad respecto a por qué él considera que en el psicoanálisis no hay rompecabezas.
Más adelante, en el mismo trabajo, nos dice que la astrología no es una ciencia, es un arte,
muy parecido a la medicina antigua y al psicoanálisis contemporáneo. En estos casos hay
una teoría compartida que sólo sirve para establecer la plausibilidad de la disciplina y proveer

tienen reglas para aplicar, no tienen rompecabezas para resolver y, por lo tanto, ninguna ciencia
para pract
como ciencia consiste en que no hay rompecabezas, es decir, no hay problema a resolver, sólo
hay reglas a ser aplicadas. Es decir, desde una racionalidad instrumental, el psicoanálisis no es
un instrumento eficiente en el planteo y en la resolución de problemas. Para Loparic (2002) ésta
es, simplemente, una cuestión de desconocimiento del psicoanálisis. Pero ¿es sólo
desconocimiento? Kuhn no se limita a no hablar del psicoanálisis sino que juzga que éste no es
ciencia pues no contiene problemas. ¿Por qué los ajustes teóricos que debe hacer Freud no
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pueden ser considerados como problemas teóricos semejantes a los problemas que enfrentaron
los astrónomos? ¿Por qué los ajustes teóricos que hicieron otros psicoanalistas posteriores como
Melanie Klein, por ejemplo, no pueden ser considerados como rompecabezas? ¿Por qué los
casos que presenta Freud no son modelos de resolución exitosa de problemas? La hipótesis que
defiendo aquí sostiene que Kuhn ve al psicoanálisis desde un lugar que no le deja ver allí
rompecabezas. Es decir, aplicando Kuhn a Kuhn, el paradigma en el que se encuentra no le
permite verlos. Como señala Rouse (1987), la diferencia entre ciencias sociales y naturales son
diferencias establecidas por nuestras metateorías y no suponen diferencias trascendentales
entre dos tipos de conocimiento, son nuestras metateorías las que nos hacen ver demarcaciones
(cfr. 1987, pp. 166 ss.).
Desde la racionalidad comunicativa, los ejemplares no son sólo resolución exitosa de
problemas, ni tienen por función, solamente, darle el contenido empírico a las teorías, sino que
son, fundamentalmente, modelos a seguir para resolver problemas, contienen los criterios por
los cuales son tales ejemplos paradigmáticos. Ese modo de resolver un problema es un ejemplo
para otras situaciones semejantes y para otros científicos. La comunicación y la unanimidad de
los juicios profesionales son los elementos que definen ciencia normal. Por eso es que Kuhn
sostiene que son determinantes de la infraestructura de la comunidad. Pero ¿cuándo es legítimo
hablar de paradigma?

Los miembros de todas las comunidades científicas, incluso las de las escuelas del
mentos que, colectivamente, he

de un paradigma sino, antes bien, su naturaleza. Sólo después del cambio es posible una
investigación normal de la solución de enigmas. (Kuhn, 1969/1995, p. 275)
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Por lo que decir que están en estado preparadigmático no equivale a decir ausencia de
paradigma sino, más bien, a que no alcanzan una fase normal y no alcanzarla equivale a no
alcanzar un grado mayor de racionalidad comunicativa, sólo pocos hablan el mismo lenguaje.
Es una especie de Babel inter paradigmática donde no hay una racionalidad sino muchas. La
diferencia entre el estado pre-paradigmático y el paradigmático consiste en que en el primero
hay un gran número de escuelas mientras que en el segundo la cantidad se reduce
drásticamente. Los que se oponen a la aplicación de la matriz disciplinar de Kuhn a las ciencias
sociales y humanas argumentan la ausencia de un ejemplar seminal, es decir, un ejemplar a
partir del cual se desarrolle una investigación. Es justamente la ausencia de unanimidad, pues
no hay una revolución, sino muchas, no hay un movimiento desde una anomalía a un logro
sino muchos movimientos en muchas direcciones. Es decir, el estado preparadigmático es un
problema de comunicación. Coincidimos con Friedman (2002), lo que está en juego no es tanto
una racionalidad universal -como en Kant- sino una racionalidad comunicativa. El ejemplar
supone esa racionalidad comunicativa, es decir, contiene los acuerdos de una comunidad dada
sobre los principios de razonamiento que los hablantes pueden racionalmente adjudicar a sus
diferencias de opinión.
Tenemos, por un lado, que la comunicación y la unanimidad de los juicios profesionales
definen la presencia de un paradigma, por otro, que la resolución de problemas asegura la
cientificidad normal y ambos -paradigma y cientificidad normal- se estructuran desde los
ejemplares. Estos son garantes de ambas racionalidades y determinan la infraestructura de la
comunidad. Compartir modos de resolución, de hacer, es el requisito necesario para que
seamos inteligibles a los otros y a nosotros mismos.
Ahora bien, el filósofo de la ciencia que se dedica al estudio de las matrices, ¿está fuera
de cualquier mundo? ¿Puede el filósofo de la ciencia liberarse de estar en un mundo o siempre
habla desde algún lugar? La pregunta que buscamos resolver en este trabajo puede formularse
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aplicando la misma noción de paradigma a la propia filosofía de Kuhn: ¿desde qué paradigma
ve Kuhn a la ciencia? O mejor, ¿desde qué comunidad ve Kuhn a la ciencia?
¿Por qué la psicología, el psicoanálisis estarían en estado preparadigmático? ¿Cuáles son
los argumentos efectivos en Kuhn por lo que estas disciplinas no alcanzan un estado
paradigmático? ¿En base a qué sostiene que no hay rompecabezas en el psicoanálisis? Kuhn
comparte resultado de evaluación de las ciencias con Popper, alcanza muchos consensos con
los empiristas lógicos. Hay muchos elementos compartidos con la concepción de Carnap, por
ejemplo. Y es claro que comparte con todos ellos las mismas ciencias paradigmáticas.
Defendemos aquí la idea de que podemos identificar la presencia de paradigma en el
psicoanálisis. En principio Kuhn no tendría problemas con esta afirmación pues para él la
diferencia no radica en presencia o ausencia de paradigmas sino en su naturaleza. Podemos
identificar grupos que son los responsables de dichos paradigmas. Kuhn habla de grupos de
cien personas, incluso menos, los grupos psicoanalíticos superan ampliamente ese número.
Habla de la reducción drástica de las escuelas en la física, pero no nos da un criterio para saber
cuán drástica debe ser. ¿Cuántas escuelas hay en psicoanálisis? ¿Tres? ¿Cuatro? Creo poder
afirmar son menos. Nos queda asegurar la presencia de problemas y resolución de los mismos
de acuerdo a modos ejemplares para garantizar a estos grupos racionalidad instrumental y
comunicativa. Podemos considerar que los trabajos de Loparic (2002), Minhot (2003) -entre
muchos otros- se orientan a esto. Aquí sólo nos limitamos a arrojar un manto de sospecha sobre
el paradigma del propio Kuhn. El resultado de su criterio de demarcación es el mismo que el de
Popper, que el de Kant, que el de Hacking, que el del empirismo lógico. Por otros derroteros,
pero el lugar de llegada es el mismo, o mejor, el lugar de partida es el mismo: su modelo de
racionalidad kantiano. Como sostiene Friedman (2002), es controversial la idea de que la
empresa científica que llevan adelante algunas disciplinas sean modelos privilegiados o
ejemplares de conocimiento racional.
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