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Sobre a gênese (e justificação) da “nova historiografia” 
José Carlos Pinto de Oliveira * 

1 INTRODUÇÃO 
A idéia do presente trabalho decorreu do cotejo dos textos de Kuhn sobre a nova historiografia da ciência (NHC), em que se podem observar dois conjuntos bem demarcados. De um lado, a introdução e o cap. 6 de A estrutura da revoluções científicas1, juntamente com o artigo “A estrutura histórica da descoberta científica” (também de 1962). De outro, o artigo “História da ciência”, publicado originalmente em 1968. O que me chamou a atenção, e sugeriu essa demarcação, foi que os dois conjuntos de textos oferecem explicações inteiramente diferentes para a gênese (e justificação) da NHC. No primeiro conjunto, podemos dizer que a mudança para a NHC é entendida como estritamente endógena (recorre a razões ou causas internas). No artigo de 1968, a abordagem que prevalece é exógena. Uma forma de lidar com essa dificuldade seria supor que no texto mais recente está a explicação ‘atualizada’ e que Kuhn abandona a explicação anterior. O fato é que ele nem ao menos se refere a essa versão anterior, não a descarta portanto explicitamente, deixando margem a dúvida. Além do mais, ele reedita o artigo de 1962, juntamente com o de 1968, na coletânea A tensão essencial, publicada em 1977. Uma outra forma, então, de compreender a questão seria justapor as duas diferentes explicações, que aliás não são incompatíveis, como faz Hoyningen-Huene, que não vê tensão entre os textos e apenas comenta em uma nota que enquanto a Estrutura “lista somente dificuldades internas à historiografia da ciência”, o texto da Tensão essencial “trata o complexo mais amplo dos fatores envolvidos de uma forma mais equilibrada” (Hoyningen-Huene, 2003, p. 16).  Mas o fato, como vimos, de que Kuhn nem ao menos se refere à explicação endógena no texto mais recente torna essa solução pouco aceitável. Kuhn parece ter simplesmente abandonado a primeira explicação. E, embora reproduza na Tensão essencial o texto de 1962, como que referendando-o em 1977, em seu prefácio à coletânea Kuhn reporta-se apenas ao texto de 1968 no que concerne à gênese da NHC (classificado entre os “estudos historiográficos” que compõem a primeira metade do livro). Já o texto de 1962 é classificado entre os “estudos meta-históricos” da outra metade do livro e não é nem sequer mencionado com respeito à gênese da NHC. Para esboçar uma explicação para essa estranha situação ou indicar um caminho para esclarecer o que pensa Kuhn sobre a gênese da NHC, chamo a atenção para um artigo menor em extensão e considerado menos importante (no sentido de que não foi incluído na coletânea de 1977). É um texto estratégico para meus propósitos, entre outras razões, por ser posterior aos outros e permitir uma ponte entre as abordagens de Kuhn. Eu me refiro ao review article publicado na revista Encounter em 1970: “Alexandre Koyré & the history of science – On an intellectual revolution”.  A importância de Koyré para a NHC é afirmada por Kuhn em todos os textos referidos e outros, mas esse último, único texto específico sobre Koyré (além de duas brevíssimas resenhas da década de 50), permite uma compreensão mais clara e crítica do papel de Koyré na NHC, segundo a ótica de 
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Kuhn. A partir daí, a leitura que proponho permitirá entender melhor a concepção de Kuhn sobre a gênese da NHC e seu próprio papel – o papel de Kuhn – no processo de desenvolvimento da nova perspectiva historiográfica.  
2 A NATUREZA DA MUDANÇA HISTORIOGRÁFICA 

Em passagens bem conhecidas da introdução da Estrutura, Kuhn descreve brevemente a historiografia tradicional da ciência nos seguintes termos: 
Se a ciência é o conjunto de fatos, teorias e métodos reunidos nos textos atuais, então os cientistas são 
homens que, com ou sem sucesso, empenharam-se em contribuir com um ou outro elemento para essa cons-
telação específica. [...] E a História da Ciência torna-se a disciplina que registra tanto esses aumentos 
sucessivos como os obstáculos que inibiram sua acumulação. Preocupado com o desenvolvimento 
científico, o historiador parece então ter duas tarefas principais. De um lado, deve determinar quando 
e por quem cada fato, teoria ou lei científica contemporânea foi descoberto ou inventado. De outro 
lado, deve descrever e explicar os amontoados de erros, mitos e superstições que inibiram a acumulação mais 
rápida dos elementos constituintes do moderno texto científico. Muita pesquisa foi dirigida para esses fins 
e alguma ainda é. (Kuhn, 1970a, pp. 1-2; Kuhn , 1975, p. 20) 

Mas Kuhn assinala a necessidade de reação e a reação efetiva a essa prática: 
Contudo, nos últimos anos, alguns historiadores estão encontrando mais e mais dificuldades para preen-
cher as funções que lhes são prescritas pelo conceito de desenvolvimento-por-acumulação. Como 
cronistas de um processo de aumento, descobrem que a pesquisa adicional torna mais difícil (e não mais 
fácil) responder a perguntas como: quando foi descoberto o oxigênio? quem foi o primeiro a conceber a 
conservação da energia? Cada vez mais, alguns deles suspeitam de que esses simplesmente não 
são os tipos de questões a serem levantadas. [...] A mesma pesquisa histórica, que mostra as 
dificuldades para isolar invenções e descobertas individuais, dá margem a profundas dúvidas a respeito do 
processo cumulativo que se empregou para pensar como teriam se formado essas contribuições individuais 
à ciência. (Kuhn, 1970a, p. 2; Kuhn , 1975, p. 21) 

Assim, para Kuhn, o resultado dessa reação foi uma “revolução historiográfica no estudo da ciên-cia”. Segundo ele,  
Os historiadores da ciência, gradualmente e muitas vezes sem se aperceberem completamente de que 
o estavam fazendo, começaram a se colocar novas espécies de questões e a traçar linhas diferentes, 
freqüentemente não-cumulativas, de desenvolvimento para as ciências. Em vez de procurar as con-
tribuições permanentes de uma ciência mais antiga para nossa perspectiva privilegiada, eles procuram 
apresentar a integridade histórica daquela ciência, a partir de sua própria época. (Kuhn, 1970a, p. 3; 
Kuhn , 1975, pp. 20-21) 

Esse enfoque endógeno é complementado no cap. 6 do livro (cap. 5 na edição brasileira) e no artigo “A estrutura histórica da descoberta científica”, também de 1962. No artigo, Kuhn estabelece uma distinção entre as descobertas, procurando assinalar de modo mais preciso como surgem as dificuldades na prática da historiografia tradicional a que se refere na introdução da Estrutura. No entanto, em “A história da ciência”, de 1968, reeditado na Tensão essencial em 1977, Kuhn oferece uma outra explicação para a gênese da NHC. Uma explicação predominantemente exógena e em que não há nenhuma referência aos textos anteriores e às razões ou causas por eles evocadas. Escreve ele: 
 Só neste século é que os historiadores da ciência gradualmente aprenderam a ver a sua matéria de estudo 
como algo diferente de uma cronologia de resultados positivos e acumulados numa especialidade técnica 
definida retrospectivamente. Houve um certo número de fatores que contribuíram para esta mudança. 
(Kuhn, 1977, p. 107; Kuhn, 1989, p. 146) 

E Kuhn enumera quatro fatores: 
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O primeiro fator, que ele destaca como “provavelmente, o mais importante” foi a influência, iniciada nos 
finais do século XIX, da história da filosofia. A atitude de “simpatia hipotética”, como ele diz reportando-
se a Russell, ou de simpatia metodológica em relação a pensadores do passado, surgiu na história da ciência 
a partir da filosofia. Foi aprendida de homens como Lange, Cassirer, Burtt e Lovejoy, “que trataram 
historicamente de pessoas ou idéias que também foram importantes para o desenvolvimento científico”, 
além de epistemólogos neokantianos como Brunschvicg e Meyerson. (Kuhn, 1977, pp. 107-108; Kuhn, 
1989, p. 146)  

Kuhn não cita aqui Koyré, mas ele, que foi historiador da filosofia antes de se tornar historiador da ciência, certamente se insere na mesma tradição.  Essa influência da história da filosofia, segundo Kuhn, foi reforçada por “outro acontecimento de-cisivo na emergência da profissão contemporânea”, o reconhecimento da importância da idade média para a história da ciência no trabalho de Pierre Duhem, ainda que com um atraso de quase um século em relação ao que ocorreu na história geral. Apesar das posições continuistas que costumam ser atribuídas a Duhem, em oposição à teoria descontinuista associada à NHC, Kuhn considera a influência de Duhem positiva no advento da revolução historiográfica. Foi uma lição de Duhem, segundo Kuhn, que a ciência do século XVII só poderia ser compreendida “se a ciência medieval fosse primeiramente explorada nos seus próprios termos”. E assim, “mais do que qualquer outro”, enfatiza Kuhn, “este desafio modelou a moderna história da ciência” ou os trabalhos de historiadores como Koyré, que se tornaram os modelos da nova prática historiográfica (Kuhn, 1977, p. 108; Kuhn, 1989, pp. 146-147). O terceiro fator destacado por Kuhn é “a repetida insistência para que o estudante do desenvolvimento científico se preocupe com o conhecimento positivo como um todo e que as histórias gerais da ciência substituam as histórias de ciências especiais”. A esse projeto, segundo ele, esteve associado historicamente o nome de Auguste Comte e, recentemente, de forma mais efetiva, a obra de Tannery e Sarton. Não foi uma experiência bem sucedida, diz Kuhn, mas “crucial, porque acentuou a impossibilidade de atribuir ao passado as divisões do conhecimento corporificadas nos currículos da ciência contemporânea” (Kuhn, 1977, p. 109; Kuhn, 1989, p. 147).  O quarto e último fator, mais recente, é a chamada história externa da ciência. Significa “um interesse crescente, proveniente em parte da história geral e em parte da sociologia alemã e da história marxista, pelo papel dos fatores não-intelectuais, particularmente institucionais e socio-econômicos, no desenvolvimento científico”. De acordo com Kuhn, essa influência ainda não havia se tornado bem definida, no momento em que escrevia, em função da resistência dos adeptos e praticantes da história interna, como o próprio Koyré, ao que consideravam uma ameaça à objetividade e racionalidade da ciência. Mas Kuhn já chamava a atenção para o fato de que reunir a história interna e a história externa talvez fosse o maior desafio enfrentado então pela profissão. E assinalou, otimista, em seu texto, que havia “crescentes sinais de uma resposta” a isso (Kuhn, 1977, pp. 109-110; Kuhn, 1989, p. 148). Como se pode ver através dessa breve exposição dos fatores influentes na definição do perfil da NHC, a explicação fornecida por Kuhn no texto de 1968 (e reiterada em 1977) é essencialmente uma explicação exógena. De fato, dos quatro conjuntos de fatores, três são externos ou têm origem externa à prática tradicional da história da ciência. Apenas o terceiro fator pode ser dito endógeno, como parece admitir Hoyningen-Huene, que, no entanto, como vimos, faz convergirem as diferentes perspectivas de Kuhn na Estrutura e na Tensão essencial, sem relevar a tensão entre os textos. 
3 KUHN E KOYRÉ 

Recorro aqui ao texto da revista Encounter para procurar esclarecer melhor essas questões. Publicado em 1970, “Alexandre Koyré & the history of science: On an intelectual revolution” é um artigo-resenha de Metaphysics and Measurement – Essays in the scientific revolution, publicado por Koyré em 1968. 
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Contextualizando a obra, Kuhn se refere ao que considera uma revolução intelectual ocorrida a partir do início dos anos 40, uma revolução na história da ciência que em 1970 ainda estava em processo.  Kuhn identifica duas etapas nessa transformação. A primeira, segundo ele já consolidada no momento em que escreve, diz respeito àqueles historiadores que viam a história da ciência, essencialmente, como história das idéias (a chamada “história interna”, a que já nos referimos). A segunda etapa, ainda em desenvolvimento naquele momento, segundo Kuhn, diz respeito aos historiadores da ciência que tinham como modelo a história social e cultural (a chamada “história externa”). O trabalho mais recente na história da ciência, contudo, frisa Kuhn, obedece a um modelo muito diverso, em que se destaca o papel de Alexandre Koyré: 
Com uma formação como filósofo e historiador da filosofia, a transição de Koyré à história da ciência foi 
marcada pela publicação em 1939 de seus três brilhantes Études galiléennes. Em uma década, esses estudos 
de Koyré e seu trabalho subseqüente proporcionaram os modelos que os historiadores da ciência 
buscaram cada vez mais imitar. Mais do que qualquer outro autor, Koyré foi responsável pela primeira 
etapa da revolução historiográfica mencionada acima. (Kuhn, 1970b, p. 67) 

A importância de Koyré para a NHC é afirmada por Kuhn em muitos textos, em geral de passagem, mas neste texto em particular há também reservas e críticas a Koyré. Como a que se volta contra a idéia de que “a boa física se faz a priori”. Mas são duas outras críticas que considero particularmente relevantes para meus propósitos aqui. Kuhn diz que a maioria dos historiadores tradicionais da ciência, sabendo de antemão o que constitui conhecimento científico, se sentia autorizada a selecionar os trabalhos dos personagens que estudavam, pinçando os trechos em que parecia haver contribuições duradouras à ciência. “A descoberta de tais contribuições era sua meta última” (Kuhn, 1970b, p. 68). E Kuhn compara: 
A intenção de Koyré era muito similar, de vez em quando em demasiada medida. Mas para ele a empresa era de longe 
muito mais problemática. Para descobrir, por exemplo, com o que tinha contribuído Galileu para o 
desenvolvimento da ciência, ele tinha primeiro que fixar Galileu em seu próprio tempo, descobrir o que 
Galileu entendia ser a ciência, que problemas pareciam a ele os problemas centrais, de onde sua visão da 
ciência e seus problemas tinha vindo. (Kuhn, 1970b, p. 68, grifo meu) 

Pode-se dizer, então, que, para Kuhn, Koyré não é ainda, plenamente, um novo historiador da ciência. Penso que, na passagem acima, Kuhn afirma que Koyré tem as mesmas intenções e enfrenta as mesmas dificuldades na prática da ‘velha historiografia da ciência’ do que os historiadores a que Kuhn se refere genericamente na Estrutura (em sua explicação estritamente endógena). Porém, segundo ele, Koyré pôde começar a resolver esses problemas, essencialmente devido a seus antecedentes como historiador da filosofia (parte da explicação exógena de Kuhn). Com respeito à segunda crítica à prática historiográfica de Koyré, Kuhn escreve: 
Comecei creditando a Alexandre Koyré um papel dominante na primeira etapa de uma revolução 
historiográfica. A leitura destes ensaios deve dar substância a essa atribuição, mas também ilustrará como 
ele [...] tinha pouca simpatia para com os autores que procuravam explicar o desenvolvimento científico 
em termos sociais. (Kuhn, 1970b, p. 69) 

Contudo, destaca Kuhn, Koyré sabia que havia problemas com respeito a isso. No fim da vida, em seu leito de morte, ele falou de seu prazer com um livro que parecia “preencher o hiato entre a história da ciência como tal e a história social”, que até então “estavam a milhas de distância” (Kuhn, 1970b, p. 69). Esse livro a que Koyré se referiu, como Kuhn conta, é a própria Estrutura. Muito modestamente, ele omite isso no texto da Encounter em 1970, mas revela o fato na entrevista de 1995 publicada em The road 
since Structure: 
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Pouco antes do falecimento de Alexandre Koyré [...] ele me escreveu [...] Ele disse “Estive lendo seu 
livro”, e não sei que adjetivo usou, mas era algo extremamente favorável [...] Ele disse “Você reuniu as 
histórias interna e externa da ciência, que no passado estiveram muito separadas”. (Kuhn, 2000, p. 286; 
Kuhn, 2006, p. 345) 

Diante desse quadro, e da avaliação do papel de Koyré, podemos compreender também a importância de Kuhn para a NHC, segundo sua própria perspectiva. Em primeiro lugar, deliberadamente, ele já não se coloca certas questões nem procura por certas respostas como fizeram os historiadores tradicionais, inclusive o próprio Koyré. Como escreve na Estrutura: 
Priestley ou Lavoisier, quem, (se algum deles), descobriu primeiro o oxigênio? De qualquer maneira, 
quando foi descoberto o oxigênio? [...] Não nos interessa absolutamente chegar a uma decisão acerca de 
prioridades e datas. Não obstante, uma tentativa de resposta esclarecerá a natureza das descobertas, já que 
não existem as respostas desejadas para tais perguntas. A descoberta não é o tipo de processo a respeito do 
qual seja apropriado colocar tais questões. (Kuhn, 1970a, p. 54; Kuhn , 1975, p. 80) 

Em segundo lugar, Kuhn admite, com Koyré, que sua teoria preenche, ao menos parcialmente, o vazio entre a história-interna e a história-externa. Não cabe aqui precisar o que seria essa fusão ou essa ponte, nem é tão importante nestes tempos em que já não se prescreve uma nítida distinção entre a gênese e a justificação do conhecimento. Eu me limito a lembrar que na entrevista a Borradori, Kuhn chega a dizer que talvez classificasse a Estrutura como uma obra de sociologia do conhecimento, dando ênfase certamente à importância do estudo das comunidades científicas, como produtoras e legitimadoras do conhecimento, com suas diferenças de natureza psicológica, sociológica ou histórica, pertinentes ao conhecimento científico (Borradori, 2003, p. 214).  
4 CONCLUSÃO 

Para concluir, uma palavra sobre a maneira algo esquizofrênica com que Kuhn lida com a gênese da NHC através dos dois conjuntos de textos, não integrados e que parecem não se reconhecer. Minha hipótese é que a dificuldade não tem que ver diretamente com a gênese, mas com a justificação da NHC.  Com relação à gênese, as duas explicações podem ser integradas. Mas a transposição, aparentemente natural, do modelo de Kuhn, da ciência para a história da ciência, parece apresentar um problema. Do ponto de vista da justificação, as duas explicações parecem conduzir a resultados inconsistentes.  A justificação da NHC baseada na explicação estritamente endógena é muito mais forte do que a que decorre da explicação predominantemente exógena. Nesta última, a NHC seria meramente uma alternativa à historiografia tradicional, e não a necessária forma de se praticar uma historiografia da ciência realmente histórica, como parece exigir Kuhn. Ocorre que esta exigência tem um resultado indesejado e poderia ter conduzido Kuhn a reduzir a ênfase na idéia de mudança endógena tal como apresentada na Estrutura: no caso da ciência, uma teoria descartada não é em si mesma a-científica, enquanto no caso da história da ciência a ‘velha historiografia da ciência’, linear e cumulativa, seria a-histórica. É curioso observar esse aspecto em confronto com o que pensa Koyré. Ele parece considerar a história whig apenas como mais uma história possível, o que para Kuhn, pelo menos no caso da história da ciência, significa uma atividade a-histórica e até impossível de se praticar. Escreve Koyré: 
O descrédito em que caiu o século XVIII explica-se pelo fato de ter sido vencido. São os vencedores que 
escrevem a história, e estes vencedores são os representantes da reação, da reação romântica sobretudo, e 
particularmente, da reação romântica alemã, que determinaram amplamente nossos julgamentos históricos 
e a nossa própria concepção da história. E também foram eles que nos persuadiram que o século XVIII 
havia ignorado a história. 
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Nada me parece mais equivocado do que essa asserção, que só se poderia sustentar na condição de aceitar 
a concepção romântica da história. Se não o fizermos, descobriremos, pelo contrário, que devemos ao sé-
culo XVIII, a Montesquieu, a Voltaire [...] e a Gibbon a descoberta ou, se preferirmos, a redescoberta da 
história. (Koyré, 1991, p. 80) 

E vale dizer, para concluir, ainda que reticentemente, que essas palavras tolerantes de Koyré procedem justamente de um texto sobre Condorcet, autor que é para Kuhn um dos campeões históricos da idéia de progresso cumulativo...  
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