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Introdução: O ofício médico pericial se baseia fundamentalmente na difícil procura da verdade científica. O presente 
trabalho pretende analisar, numa pesquisa bibliográfica, à luz do aspecto filosófico de THOMAS KUHN, em que 
conjuntura se dá o desenvolvimento e o valor da ciência na formação do produto científico, cerne das respostas às 
dúvidas do perito médico. Desenvolvimento: Em 1962, o filósofo THOMAS KUHN, chamou de ciência normal, a 
fase da ciência sustentada pelo intitulado Paradigma, uma acomodação dos conceitos até então estudados, definidos 
e acumulados de descobertas, representando o consenso numa perspectiva rígida, e que regula a pesquisa científica. 
A ciência normal visa o aperfeiçoamento de questões relacionadas com a autonomia e a independência da ciência, 
e, de certa forma uma evolução estratégica. Os paradigmas, porém, possibilitam o advento do consenso o que é 
visível nas revistas especializadas, bem como nos manuais acadêmicos sobre os fundamentos da prática científica. 
As chamadas Anomalias contestam a teoria vigente e promove a revolução cientifica levando possivelmente a 
mudanças sucessivas do Paradigma. Todavia, um Paradigma é compartilhado por determinadas comunidades 
científicas, especialidades, grupos e técnicas com diferentes questões interpessoais. E a luta pelo poder e por espaço 
entre eles, dentro de um contexto sociológico de comunicação, é capaz de ofuscar a questão paradigmática.  KUHN 
(1962) junto a seu crítico radical, o filósofo FEYERABEND chamou a atenção para o conceito de Incomensurabilidade 
que corresponde a dificuldades de comunicação entre grupos de cientistas, sobretudo relativas aos Paradigmas.  
FEYERABEND, anotou que a ciência é metodologicamente anárquica, apenas um dos “modos de vida” possíveis. 
Ele defende o debate e votação democrática, para identificar o conhecimento empírico evitando rigidezes, pois mito 
e ciência têm a mesma estrutura. Já   MORIN (2005) infere que não se pode negar as questões políticas, sociais e 
éticas relacionadas ao desenvolvimento científico; alertou para a ligação da ciência com seus paraninfos, de forma 
que os cientistas produzem um poder que lhes escapa em função daqueles. Considerações: Os Paradigmas da 
chamada Ciência Normal representam consensos cuja vulnerabilidade, inconsistências e limites devem ser 
analisados e levantados, no tocante a serem considerados enquanto verdade. Observa-se que a ciência é uma tarefa 
humana e frágil, cujo motor é a dúvida. Nesse sentido, até para duvidar, vieses políticos, éticos e ideológicos 
impedem que exista ideia universal. A ciência não responde por verdade absoluta. Nesse ponto, ela é estética e 
subjetiva, sendo preciso uma aceitação massiva. A ciência, enquanto conhecimento, não deveria distinguir-se da 
não ciência. Não há método científico que responda, senão por uma cadeia de pensamentos, cujos entraves 
humanos são responsáveis por sua construção. Dessa forma se faz importante a consciência do perito de que a 
verdade de seu laudo pericial, de fato, é a sua verdade construída. 
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