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APRESENTAÇÃO 

Prezado Professor: 

Este texto tem o objetivo de apresentar, de forma introdutória, algumas visões 

epistemológicas, ou sociológicas, que compõem o debate atual sobre a natureza da ciência. Pretende 

ser uma continuação de um outro Texto de Apoio (Moreira e Massoni, 2011) desta mesma série. A 

diferença está em que no texto anterior foram apresentadas visões epistemológicas de alguns dos 

mais influentes filósofos da ciência do séc. XX.  

O presente texto, por sua vez, apresenta ideias de filósofos e/ou sociólogos da ciência que, 

na sua maioria, vivem e escrevem presentemente. Exceção é feita a Ludwik Fleck, cuja obra original 

data de 1935, mas que não foi abordado no texto anterior. 

A ideia é mostrar que o debate em torno da natureza da ciência, assim como a própria 

ciência, está aberto, não tem perguntas nem respostas finais. Além disso, o próprio conhecimento 

científico, que é complexo, cooperativo, multifacetado, pluralista em seus métodos, guarda uma 

relação e uma tensão irredutíveis com a própria sociedade, frente às suas mudanças e constantes 

transformações. Esta é a razão por que é importante ir acompanhando como evoluem as visões 

sobre essa importante atividade humana chamada ciência. 

Outra razão pela qual é importante divulgar e acompanhar novas ideias sobre a natureza da 

ciência é que, ainda que abordar elementos de História e Filosofia da Ciência em sala de aula, 

especialmente na Educação Básica, seja uma recomendação da literatura da área de pesquisa em 

ensino de ciências há décadas, como também dos próprios documentos oficiais que regulamentam a 

educação brasileira, pesquisas dessa área mostram que estudantes e professores, em geral ainda 

mantêm visões muito ingênuas sobre a ciência. Não raro, acreditam que leis e teorias científicas 

expressam  verdades infalíveis e definitivas (portanto, não há lugar para controvérsias), que as 

explicações científicas derivam de um “método científico” universal, fixo e que a observação e a 

experimentação são as únicas fontes do conhecimento científico. Muitos textos ainda divulgam mitos 

inverídicos sobre cientistas, como sujeitos geniais que trabalham individualmente, o que não é 

verdade nos tempos atuais em que a atividade científica é cada vez mais globalizada e dependente 

de redes de cooperação, nacionais e internacionais. 

Assim, esperamos que este texto possa auxiliar professores de Física, de ciências em geral, 

a refletirem estas questões: sobre a natureza da ciência e sobre o importante papel que a História e 

Filosofia da Ciência podem assumir na promoção de debates e reflexões em sala de aula que, 

certamente, contribuirão para uma melhoria da qualidade de ensino.  
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Nessa perspectiva, aqui sumarizamos ideias dos seguintes filósofos e/ou sociólogos da 

ciência: Nancy Cartwright, Ludwik Fleck, Isabelle Stengers, Thimoty Lenoir, Bruno Latour e David 

Bloor. 

O que se percebe, e o texto procurará mostrar como o leitor verá, é que as visões de ciência 

mais atuais são menos prescritivas e descritivas do processo da ciência e mais preocupadas em 

levantar aspectos contextuais do fazer científico; em mostrar a indissociabilidade da ciência com 

relação a fatores e contextos sociais, políticos, econômicos e industriais. A produção do 

conhecimento científico parece, segundo pensadores atuais, imbricada na sociedade moderna, 

dependente dela tanto financeira, logística e estruturalmente, quanto em relação à sua necessidade 

de legitimação. Estes e muitos outros aspectos são discutidos ao longo do texto. Cada filósofo ou 

sociólogo será abordado separadamente procurando destacar suas principais visões 

epistemológicas, sem preocupação em compará-los ou em fazer uma síntese dessas visões. Ao final, 

na lista de referências constam suas obras originais, as quais deram origem ao presente Texto de 

Apoio ao Professor de Física. 

 

N. T. Massoni 

M. A. Moreira 
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1. NANCY CARTWRIGHT 

Cartwright é uma filósofa da ciência e matemática americana, obteve doutorado em Filosofia 

na Universidade de Illinois e tem lecionado Filosofia no Departamento de Lógica, Filosofia e Método 

Científico da Escola de Economia de Londres e Ciência Política na Universidade da Califórnia, San 

Diego. Ela tem um longo histórico acadêmico, tendo atuado em inúmeras grandes universidades.  

Sua postura epistemológica centra-se na ciência como ela é praticada, focalizando sua 

discussão no realismo (como entendido atualmente), na causalidade, na questão das evidências e da 

objetividade das teorias científicas. Mas ela toma estes conceitos a partir de uma nova perspectiva.  

Leis Fenomenológicas versus Leis Teóricas 

 Em seu livro intitulado How the Laws of Physics Lie (1983) Cartwright aborda um antigo 

debate entre leis fenomenológicas e leis teóricas e afirma que filósofos da ciência e físicos distinguem 

essas leis de maneira diferente. Para os filósofos da ciência as leis fenomenológicas são sobre coisas 

que, pelo menos em princípio, podem ser observadas diretamente enquanto as leis teóricas podem 

ser conhecidas apenas por inferência indireta. Assim, para os filósofos, os termos fenomenológico e 

teórico distinguem o observável do inobservável. Para os físicos, contudo, esses termos contrastam o 

fenomenológico e o fundamental, no sentido de que uma lei fenomenológica relata o que acontece 

postulando certas equações sem investigar profundamente seu significado, isto é, descreve algum 

fenômeno ou efeito que um tratamento teórico mais aprofundado pode explicar através de uma lei 

fundamental
1
. Para os físicos, então, fenomenológico e teórico distinguem leis descritivas daquelas 

explicativas.  

A postura assumida por Cartwright é a de contestar o teórico e aceitar o fenomenológico. 

Mas, para ela, isto nada tem a ver com o confronto usual teoria versus observação. Ela confronta o 

teórico com o fenomenológico porque entende que na moderna Física as leis fenomenológicas, que 

têm o papel de descrever, têm alcançado um considerável sucesso ao passo que, paradoxalmente, o 

poder explicativo das leis fundamentais (ou teóricas) está justamente na adequação descritiva 

daquelas (Cartwright, 1983, p.3). Em outras palavras, o realismo das leis teóricas da Física reside nas 

leis fenomenológicas, em geral altamente confirmadas, que fazem um detalhamento especializado 

visando testar afirmações sobre o que acontece em casos concretos.  

Se olharmos para as implicações reais das leis fundamentais veremos que elas fazem 

confirmações apenas indiretas. É nesse sentido, que seus relatos são geralmente não verdadeiros. 

Para Cartwright (1983), quando se trata de fazer o teste, as leis fundamentais estão mais longe 

daquilo que supõem explicar do que as leis fenomenológicas. 

                                                             
1 Lei fundamental, na visão de Cartwright, é uma explicação ampla que abarca um grande número de fenômenos e possui uma

estrutura composta por princípios e um conjunto de equações gerais como, por exemplo, as leis da mecânica de Newton sob

re o movimento dos corpos ou as leis de Maxwell sobre os fenômenos eletromagnéticos. 
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Ela fundamenta essa afirmação paradoxal através de três argumentos distintos e inter-

relacionados e que assim expressa:  

1) o poder explicativo das leis fundamentais não argumenta em favor de sua verdade; 

2) a forma como as leis fundamentais são usadas para prover explicações argumenta em favor de 

sua “falsidade”, pois explicamos por composição de causas, por aproximações que visam 

melhorar suas afirmações e por idealizações. Em todos esses casos não se conhecem os fatos 

diretamente; 

3) a aparente verdade expressa pelas leis fundamentais resulta de um modelo inadequado de 

explicação ainda muito presente, segundo o qual se crê que é possível retirar as leis diretamente 

da realidade. 

Para ela, a rota da lei teórica (explicativa ou fundamental), para a realidade se dá da lei 

para o modelo e, então, do modelo para as leis fenomenológicas. Estas descrevem fenômenos 

ou objetos reais. Isto implica que as leis fundamentais da Física não são sobre objetos do 

mundo real, mas apenas sobre objetos em modelos. Os testes das leis fundamentais somente 

são possíveis por construção de análogos especificados por leis fenomenológicas. O realismo das 

leis fundamentais está nos modelos e nas leis fenomenológicas. 

Para Cartwright, a falsidade das leis fundamentais é uma consequência de seu grande 

poder explicativo e isto contradiz um argumento muito conhecido e ainda bastante utilizado, segundo 

o qual se uma hipótese explica uma quantidade suficientemente grande de fenômenos bastante bem, 

podemos inferir que a hipótese é verdadeira (ibid., p. 4). Os defensores deste tipo de argumento 

poderão discordar sobre o que conta como “bastante bem” ou sobre a quantidade e variedade de 

fenômenos explicados, mas, afirma ela, concordarão que o poder explicativo, longe de ser alheio à 

verdade, nos conduz a ela. Outra maneira de dizer isto é aceitar a tendência de garantir que se “x” 

explica “y” e “y” é verdadeiro, então “x” também deve ser verdadeiro. Mas isto é muito mais um 

desafio do que um argumento e somente é aceitável quando se tem explicações causais.  

Uma explicação causal é importante porque mostra como várias causas se combinam para 

produzir um fenômeno em estudo. Para exemplificar essa ideia Cartwright relata as tentativas de 

explicação do radiômetro de William Crookes, inventado em 1835. O radiômetro é um pequeno 

moinho de vento cujas pás são pintadas de preto de um lado e de branco no outro, e é encapsulado 

em um recipiente de vidro evacuado. Quando se faz incidir luz sobre o radiômetro, as pás rotam. A 

primeira explicação para o fenômeno foi a de que a pressão da luz causava a rotação, mas logo se 

supôs que a pressão da luz não era suficiente para gerar o movimento. Então, propôs-se que o 

movimento das pás é devido a ação das moléculas de gás contidas no recipiente. Mas Crookes 

evacuou ao máximo o recipiente e se aceitarmos esta explicação teremos que aceitar o fato de que o 

vácuo era imperfeito, já que ela supõe a presença de moléculas no recipiente. Houve, então, duas 

hipóteses rivais sobre o que as moléculas de gás poderiam fazer. A primeira propunha que as pás 

eram colocadas a girar pela pressão das moléculas quicando mais energeticamente no lado preto. 

Em 1879, Maxwell, através da teoria cinética dos gases, propôs que as forças no interior de um gás 
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são as mesmas em todas as direções e que não poderiam ser responsáveis pelo movimento das pás. 

Em vez disso, sugeriu que o aquecimento diferencial do gás (aquecimento maior no lado preto) 

produz uma tensão tangencial nas bordas provocando o deslizamento do gás, que, em média, flui do 

lado branco para o preto, sendo que a diferença de pressão coloca as pás em movimento com o lado 

branco para frente. Os opositores de Maxwell argumentam que a tensão tangencial poderia ser 

negligenciada. 

Contudo, adverte Cartwright, se aceitamos esta explicação temos que admitir que as 

moléculas do radiômetro de Crookes são invisíveis e que tensões tangenciais são o tipo de coisa que 

não esperamos ver em primeiro plano e, então, o que temos é uma entidade teórica (um modelo). 

Acredito nelas (referindo-se às entidades invisíveis) porque aceito a explicação causal de Maxwell de 

por que as pás se movem (ibid., p. 5). Ao produzir essa afirmação, Maxwell expôs uma lei 

fundamental, tal como a equação de Boltzmann ou a equação da continuidade.  

Para Cartwright, nós podemos rejeitar leis teóricas sem rejeitar as entidades teóricas e 

isto se deve a que os modelos, às vezes, são mais robustos que as teorias.  

No caso das moléculas presentes no radiômetro de Crookes e da tensão tangencial de 

Maxwell, temos uma afirmação causal satisfatória e por isso temos boas razões para acreditar nas 

entidades e processos em questão. Assim, defende ela, argumentos causais são boas razões para 

acreditarmos em entidades teóricas.  

Em suma, sua visão é a de que podemos aceitar leis teóricas não porque elas explicam ou 

detalham a realidade (ao contrário, elas são abstratas), mas porque os modelos e as leis causais e 

fenomenológicas conferem-lhes credibilidade. 

A disputa entre tensão normal e tangencial no radiômetro de Crookes ilustra um importante 

ponto a respeito da observação e experimentação. Muitas coisas que são “realidade” para os físicos 

são o tipo de coisas que não podem ser vistas; são aspectos não visuais como o spin do elétron, a 

tensão do gás na superfície das pás, a rigidez da vara, etc.. A observação direta, nestes casos, não 

serve como teste de existência. Experimento sim. Experimentos são feitos para isolar causas 

verdadeiras de falsos pontos de partida.  

Assim, explicar, em Física, envolve dois tipos distintos de atividades, segundo 

Cartwright: primeiro, quando explicamos um fenômeno, identificamos suas causas, tentamos 

fornecer informações detalhadas de como exatamente o fenômeno foi produzido; segundo, 

adequamos o fenômeno a um sistema teórico amplo que abarca, sob um conjunto de 

equações fundamentais, um grande conjunto de diferentes tipos de fenômenos. Esse tipo de 

explicação é o que os filósofos da ciência chamam de leis da natureza.  

No exemplo do radiômetro, as leis para os dois tipos de explicação não são parecidas. Entra 

aí o papel das leis fenomenológicas. A explicação causal faz uso de leis fenomenológicas 

altamente específicas, que dizem o que ocorre em situações específicas ao passo que leis 
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fundamentais são formulações abstratas e não descrevem circunstâncias particulares.  

Percebe-se, então, que a função das leis na ciência é distinta. E não se trata apenas de 

uma diferença filosófica, argumenta Cartwright. São diferenças encontradas em distintas práticas 

científicas. Em Física, é usual que um mesmo fenômeno tenha tratamentos teóricos alternativos. 

Constroem-se diferentes modelos para diferentes propósitos e com diferentes equações. E se 

quisermos nos perguntar qual é o modelo correto? Qual é a “verdade” de certo conjunto de 

equações? Teremos que concluir que a pergunta é um equívoco. Distintos modelos destacam 

diferentes aspectos de um mesmo fenômeno e servem a diferentes propósitos. Muitas vezes, um 

dado modelo possibilita desvendar uma situação real em que as principais características 

fenomenológicas são precisamente aquelas mencionadas no modelo.  

Por exemplo, hélio à baixa densidade é quase um gás ideal do ponto de vista do “modelo de 

bolas de bilhar” da Mecânica Estatística. Nesses casos, somos inclinados a pensar o modelo como 

uma réplica da realidade e atribuir aos objetos modelados não somente as propriedades do modelo, 

mas também outras propriedades que não são convenientes. 

Para que uma explicação causal seja aceita são necessários princípios causais altamente 

detalhados e leis fenomenológicas concretas e específicas para a situação que temos à mão, e não 

as equações abstratas de uma teoria fundamental.  

O fato de que as hipóteses causais são parte de uma teoria fundamental satisfatória 

não é suficiente, uma vez que seu sucesso em organizar, prever e classificar nunca 

é um argumento para a verdade. Aqui, como já ressaltei a ideia do teste 

experimental é crucial (ibid., p. 98). 

Maxwell ao dizer que as pás são arrastadas e postas a girar pelo deslizamento do gás nas 

bordas obteve aceitabilidade devido a seu relato sobre o que acontece no radiômetro. Temos aqui 

uma lei fenomenológica. Neste caso, um princípio causal – que Maxwell utilizou: a velocidade com 

que as moléculas do gás deslizam sobre a superfície das pás e a correspondente tensão tangencial 

são afetadas pela temperatura desigual da superfície do sólido (em média, as moléculas movem-se 

do lado frio – branco – para o lado quente e a diferença de pressão causa o movimento das pás com 

o lado branco para frente). Leis causais utilizam princípios causais, são objetivas, informam sobre o 

que faz as coisas acontecerem.  

Contudo, adverte ela, são necessárias leis teóricas para especificar exatamente com “o que” 

cada causa contribui. Ocorre que as leis teóricas não poderiam fazer isto se fossem literalmente 

verdadeiras, elas têm de ignorar a ação de outros fatores que poderiam ser responsáveis pelo 

fenômeno. Nesse sentido são abstrações. 

Leis Causais e Leis Probabilísticas  

Para Nancy Cartwright uma lei causal do tipo “C causa E” não deve ser entendida como uma 

lei universal, pois é quantificada sobre particulares. Sempre se refere a fatos particulares. É verdade 
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que a lei causal “aspirina alivia a dor de cabeça” funciona bem, mas sempre pode haver alguma que 

falha em fazer isto. Leis causais fazem afirmações que relacionam estratégias a verdades genéricas, 

e não devem ser confundidas com leis estatísticas. Uma causa pode aumentar a frequência de seu 

efeito, mas tal fato pode não mostrar em que probabilidade outras causas estão atuando. É possível 

que correlações entre uma suposta causa e outros fatores causais oculte o aumento de probabilidade 

que deveria aparecer.  

O que explica o quê depende de leis e de fatos reais do nosso mundo que podem não estar 

suficientemente ajustados. Aqui Cartwright recorre a um novo exemplo: dois pedaços de material 

radioativo (urânio 238 e plutônio 214) são colocados aleatoriamente em frente a um contador Geiger 

por algum tempo; temos que considerar que a vida média do plutônio é curta e a probabilidade de 

clicks (no contador) é 0,9; que a vida média do urânio é longa e a probabilidade é 0,1, tal que a 

probabilidade total para um grande número de clicks é 0,5, pelas leis estatísticas. Assim, a 

probabilidade condicional de o contador clicar quando o urânio está presente é menor que a 

probabilidade incondicional (quando o urânio está ausente). Neste caso o urânio diminui a 

probabilidade do seu efeito. Ocorre que o urânio gera um grande número de clicks no contador quer o 

plutônio esteja, ou não, presente. Então, o que conta como explicação para o urânio gerar um grande 

número de clicks no contador Geiger não é uma lei probabilística, mas sim uma lei causal do tipo 

“urânio causa radioatividade”. Isto mostra diferenças importantes entre leis causais e leis 

probabilísticas. 

Nem sempre as causas aumentam a probabilidade de seus efeitos, especialmente se a 

causa está correlacionada com algum outro fator causal que domina os efeitos. É possível mostrar 

que uma causa não necessariamente aumenta a probabilidade de seu efeito. Para ela, estar sob uma 

lei causal não é suficiente nem necessário para explicar um fenômeno. Aliás, não é suficiente nem 

necessário para oferecer qualquer explicação. Isto resulta do fato de que as leis causais não são 

transitivas, isto é, um fenômeno pode ser explicado por um fator que pode estar associado a uma 

sequência de passos intervenientes, e cada passo pode estar sob alguma lei causal de forma que 

não é possível especificar uma lei causal única que vincule a explicação ao fenômeno em si a ser 

explicado. 

A inverdade das leis 

A crença advinda do senso comum de que as teorias científicas são propostas para explicar 

através da descrição que fazem da realidade é um equívoco (Cartwright, idem, p. 44) fomentado por 

um modelo de explicação também equivocado que supõe que tudo o que precisamos saber são as 

leis da natureza, um pouco de lógica, talvez um pouco de teoria probabilística e então podemos 

especificar quais fatores podem explicar quais outros.  

Mas generalizações muito amplas (as chamadas leis de cobertura) não podem ir longe, 

segundo ela, porque muitos fenômenos para os quais temos boas explicações não são cobertos 

por nenhuma lei. 
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Generalizações cobrem muitos fenômenos, mas estão presas a condições muito especiais, 

usualmente condições ideais. Leis que podem desempenhar muitas funções são falsas, segundo 

Cartwright. A inverdade das leis fundamentais está nisto. Leis fundamentais expressam nosso 

compromisso explicativo. 

 Modelos e o papel das leis da física  

Cartwright argumenta que se trata de uma herança empirista ainda muito enraizada crer que 

as leis da natureza descrevem fatos da realidade (se os fatos que temos à mão são suficientemente 

parecidos com aqueles descritos na lei, então consideramos que a lei é verdadeira). Cartwright 

chama a isto de factibilidade das leis. 

Mas, para ela, as leis fundamentais da Física não descrevem fatos reais, como já dito. 

Tomadas como descrições de fatos elas são falsas e, portanto, “mentem”. Ela contrasta a Física com 

a Biologia e a Engenharia para explicitar essa sua postura. Em Biologia, à semelhança da 

Engenharia, qualquer afirmação geral sobre sistemas complexos, como um organismo vivo ou um 

rádio, trata de sistemas específicos. As afirmações da Biologia e da Engenharia não são leis porque 

não apresentam exceções. Elas falam como os organismos ou sistemas reais se comportam, 

informam o que esses sistemas fazem algumas vezes, a maior parte do tempo ou sempre. Dizem 

onde um determinado tipo de peixe vive, como nada, como e do que se alimenta, etc.. As leis da 

Física, ao contrário das leis biológicas e as da Engenharia, não falam o que os objetos fazem.  

Mas se as leis fundamentais da Física não descrevem como as coisas se comportam, o que 

fazem então? Para Cartwright, o físico Richard Feynman (1967) em sua obra The Character of 

Physical Law
2
 oferece uma metáfora útil na tentativa de responder a esta questão. Ele afirma que 

existem ritmos, padrões entre os fenômenos da natureza que não estão aparentes aos olhos, mas 

apenas aos olhos da análise, e a estes ritmos e padrões é que chamamos de leis da física. Feynman 

não afirma que as leis que a Física estuda descrevem os fatos e eu digo que as leis da física não 

fornecem descrições da realidade (Cartwright, op. cit., pp. 55-56).  

Quando infiro do efeito para a causa, pergunto-me o que faz o efeito ocorrer. Por exemplo, se 

água suja se acumula na base de uma planta doente, então ela é a causa da doença. Para darmos 

uma explicação para a doença (efeito) é absolutamente necessário apresentar a suposta causa, no 

caso, a água suja. E para que a explicação possa ser tomada como verdadeira deve existir tal água.  

Assim, inferir para a causa mais provável é legítimo, e tal causa é um item específico 

que chamamos de entidade teórica (ou modelo). Entidades teóricas às vezes são mais 

robustas que as teorias. O elétron, claramente, não é uma entidade de uma única teoria. Um 

elétron é um ente sobre o qual temos várias teorias, algumas incompletas e conflituosas (a de Bohr, a 

de Rutherford, a de Lorentz).  

                                                             
2
 Richard Feynman:  The Character of Physical Law (Cambridge, Mass: MIT Press, 1967). 
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Cartwright alinha-se à visão de outros pensadores atuais como Ian Hacking
3
, que afirma 

que um expert acredita em elétrons porque os usa para “criar” novos fenômenos e que quando 

podemos manipular nossas entidades teóricas, ou modelos, bastante bem e de maneira 

detalhada para intervir em outros processos, então temos a melhor evidência possível para afirmar 

sobre o que essas entidades podem ou não fazer. Entidades teóricas bem justificadas, por 

afirmações causais bem testadas, raramente foram descartadas na historia da ciência, são 

robustas e podem sobreviver às teorias. Acredito em entidades teóricas (os modelos), afirma 

Cartwright, mas não acredito em leis teóricas (ou fundamentais).  

De novo as leis fenomenológicas 

Leis fenomenológicas e leis fundamentais se relacionam na medida em que o poder 

explicativo destas não está na existência de um grande número de leis (fundamentais) para 

determinar quais leis fenomenológicas são válidas, mas sim o contrário. Temos um grande 

número de leis fenomenológicas em todas as áreas da Física Aplicada e da Engenharia que 

fornecem descrições altamente precisas e detalhadas do que acontece em situações realistas. Em 

um tratamento explicativo as leis fenomenológicas não são derivadas diretamente de leis 

fundamentais a não ser por uma longa série de aproximações (ibid., p.121). Para ela, o enorme poder 

explicativo e preditivo de nossas teorias está em suas leis fundamentais, mas o “conteúdo” do nosso 

conhecimento se expressa em leis fenomenológicas. 

Usar um modelo é simplificar o que ocorre na realidade. Mas é um tipo de simplificação que 

omite algumas características menos relevantes. Em geral, para tornar os cálculos possíveis, 

começa-se com uma equação que é inadequada, mas que se sabe que pode ser melhorada e, então, 

acrescenta-se um fator de correção fenomenológico que ajuda a produzir uma descrição mais 

adequada, porém um fator não ditado pela lei fundamental. Usualmente não temos, argui Cartwright, 

procedimentos uniformes para “adicionar” interações. Quando tentamos escrever a equação “mais 

correta” puxamos uma longa lista de leis complicadas de diferentes formas, e não um punhado de 

equações simples (...) (ibid., p. 112). 

Por esses procedimentos aprende-se que temos um grande número de leis 

fenomenológicas em todas as áreas da Física Aplicada e Engenharia que fornecem descrições 

detalhadas do que acontece em situações reais; em um tratamento explicativo essas somente são 

derivadas de leis fundamentais por uma longa série de aproximações e correções. Quase sempre 

essas correções melhoram o afirmado nas leis fundamentais e, mesmo quando estas são mantidas 

em sua forma original, os passos da derivação não são frequentemente ditados pelos fatos.  

Cartwright entende que em ciência a rota é da teoria para a realidade. Parte-se de alguma 

teoria fundamental (não factual, pois mesmo as melhores teorias da Física não descrevem fatos 

verdadeiros) e constroem-se modelos, um esquema explicativo tentativo, daí salta-se para as 

                                                             
3 Ian Hacking é um filósofo da ciência atual, autor de uma obra intitulada Representing and Intervening (1983), traduzida para 

  português em 2012 pela Editora EDUERJ. 
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leis fenomenológicas que descrevem realisticamente os fatos. Toda teoria fundamental é “não 

verdadeira” e só faz sentido porque é suportada por um grande conjunto de leis fenomenológicas, 

que descrevem o que acontece no mundo. Leis fenomenológicas somente são derivadas de leis 

fundamentais por uma série de aproximações.  

Assim, o elo entre a teoria e a realidade são os modelos. Cada modelo tem suas 

vantagens e desvantagens. Para diferentes propósitos usamos diferentes modelos, com leis 

diferentes e até incompatíveis e não existe um modelo único que se ajusta exatamente a todas 

as circunstâncias. Os modelos, para ela, são robustos e podem sobreviver às teorias, que são 

falíveis, enquanto para Mario Bunge (1974), os modelos, que iniciam com objetos-modelo, ou 

simplificações, avançam para modelos conceituais, só ganham sentido quando inseridos em alguma 

lei geral.  

Mesmo quando temos boas explicações, afirma ela, o operador “como se” assume um papel 

de destaque. Por exemplo: moléculas radiantes de ammonia maser
4
 se comportam como se fossem 

osciladores clássicos. Não faz sentido nos perguntarmos “como estão distribuídos esses osciladores 

na cavidade maser?”. E não faz sentido porque osciladores clássicos são construções teóricas, 

embora não se possa negar que a cavidade contém átomos. Reconhece-se a existência de fatos, 

mas coloca-se o operador “como se” no começo. Assim, as coisas colocadas à esquerda do operador 

representam nosso compromisso existencial e do lado direito, em geral em Física, o que aparece é 

justamente o que se precisa saber para escrever a equação que dá início ao tratamento matemático. 

Diz-se que “um átomo real” comporta-se como se fosse um oscilador clássico e a teoria nos fala qual 

equação é obedecida por um oscilador clássico. Aparecem então duas funções distintas do operador 

“como se”, as descrições à esquerda descrevem o que existe e são escolhidas por sua adequação 

descritiva ao mundo e as descrições à direita são aquelas que dão origem às equações e devem ser 

escolhidas por suas características matemáticas. São funções são distintas, pois fazer uma descrição 

para a qual a teoria fornece uma equação pode ser relativamente independente de expressar o 

compromisso existencial. 

Ocorre que as teorias têm um estoque muito limitado de princípios para ir das descrições às 

equações e os princípios requerem informações de um tipo muito particular, estruturadas de forma 

particular e as descrições que melhor descrevem não são geralmente aquelas às quais as equações 

se ajustam. 

Considerações Finais  

Na visão de Cartwright, precisamos distorcer a imagem do que ocorre na realidade se 

quisermos incluí-la nas estruturas altamente restritivas de nossas teorias matemáticas (ou teorias 

                                                             
4
 Maser é um dispositivo que produz ondas eletromagnéticas coerentes através de amplificação por emissão estimulada. Histori

camente, "maser" deriva de “MASER” sigla que significa "Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation".  O uso

 em minúsculas surgiu a partir do desenvolvimento tecnológico, que passou a usar a denotação original de forma imprecisa, um
a vez que masers contemporâneos emitem ondas eletromagnéticas (micro-ondas e rádio frequências) em uma ampla faixa do 
espectro eletromagnético. Em 1957, quando o oscilador óptico coerente foi desenvolvido pela primeira vez, foi denominado ma

ser óptico. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Maser.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maser
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fundamentais). É esse o sentido metafórico de que nossas descrições teóricas são inverdades. Ela 

ilustra este aspecto da atividade científica através de uma metáfora: quando desejamos apresentar 

algum episódio histórico, primeiro estaremos interessados em mostrar as motivações e os 

comportamentos de participantes do episódio, mas se quisermos ser o mais possível realistas 

podemos dramatizar e, neste caso, forçosamente teremos que fazer distorções dos fatos, da verdade 

histórica. 

A ciência, que é uma grande conquista humana, está em busca de explicações cada vez 

melhores e força o cientista a aproximar a realidade, a representá-la através de modelos. Assim, 

simplificações, aproximações e modificações estão associadas ao poder explicativo das teorias 

fundamentais e poupam o cientista do extenuante trabalho de ter que construir um emaranhado de 

leis, uma para cada circunstância. Essas são, portanto, explicações importantes, mas abstratas; e 

seu poder explicativo está atrelado às leis fenomenológicas, que têm o papel de descrever a 

realidade. É nesta perspectiva que Cartwright reinterpreta a objetividade, a causalidade e o realismo 

na ciência moderna. 
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2. LUDWIK FLECK 

 

Fleck (1896-1961) foi médico e pesquisador em microbiologia, nasceu em Lwów, província 

austríaca da Galiza, Polônia (atual Lviv, na Ucrânia) e doutorou-se em clínica geral na Universidade 

Jan Kazimierz de Lviv. Trabalhou em várias universidades e dirigiu inúmeros laboratórios 

bacteriológicos em hospitais e institutos poloneses. Foi membro da Academia Polonesa de Ciências, 

a partir de 1954. Era filho de judeus-poloneses e por isso foi mandado, na Segunda Guerra Mundial, 

para campos de concentração onde trabalhou na produção de vacina contra o tifo. Sua principal obra 

de cunho epistemológico foi publicada em 1935, em alemão, mas suas ideias somente se tornaram 

conhecidas em 1979 quando o livro intitulado Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico foi 

traduzido para o inglês.   

A natureza sociológica e histórica da ciência foi seu foco de interesse através de conceitos 

como: coletivos de pensamento, estilo de pensamento, protoideias, círculo esotérico e círculo 

exotérico. Uma contextualização histórica da produção dessa obra pode ser encontrada em 

Delizoicov et al. (2002). 

Fleck (2010) opôs-se, como fez Karl Popper, às ideias positivistas do Círculo de Viena, 

baseadas fortemente na doutrina empírico-indutivista e no verificacionismo, este como forma de 

demarcar a ciência do discurso não científico. Mas Fleck abordou aspectos distintos daqueles 

atacados por Popper.  

Sua visão sobre a natureza da ciência está fortemente associada à pesquisa médica, à união 

teórico-experimental e terapêutico-prático. Para abordar a estrutura de pensamento de uma 

comunidade científica e a gênese de um fato científico, deteve-se na descrição histórica do conceito 

de sífilis, desde suas origens medievais até o desenvolvimento da reação de Wassermann, utilizada 

pelo diagnóstico sorológico dessa doença.  

Em suas pesquisas médicas, Fleck percebeu que na medicina o conhecimento não se volta 

para as regularidades, mas para as irregularidades
5
 e que nessa área o conhecimento não tem o 

caráter do saber pelo saber, é marcado pelo pragmatismo, isto é, as abordagens e os modelos na 

pesquisa médica têm um objetivo prático (controlar as patologias) e as abstrações são insuficientes, 

pois uma patologia depende de um momento concreto, desenvolve-se e transforma as funções vitais 

do próprio organismo.  

                                                             
5

  Ainda que a caracterização de uma doença envolva o conceito de regularidade (quanto à incidência em grupos de indivíduos, 

quanto aos sintomas básicos, ao número de casos, à sua duração média, etc.) esse conceito não é tomado neste texto no 
sentido usual de causa e efeito ou de comparação quantitativa como nas leis naturais. O que ocorre na Biologia, na Medicina e  
áreas afins é que as “regularidades” não são em relação a aspectos básicos da matéria como na Física ou Qu ímica, mas estão 

restritas ao tempo e ao espaço e sujeitas a muitas exceções (Mayr, 1998) como, por exemplo, o fato de que diferentes pessoas 
ou organismos reagem diferentemente a um mesmo tratamento ou medicamento. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Djan%2Bkazimierz%2Buniversity%2Blw%25C3%25B3w%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Galicia_(Central_Europe)&usg=ALkJrhhpa8mDWoxl9pNTpLbjMrQDSIOlHQ
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Nessa perspectiva, Fleck concebeu uma noção de evolução da ciência associada à estrutura 

da comunidade de pesquisadores, do coletivo de pensamento, que é influenciado pelo 

desenvolvimento histórico das ideias e conceitos.  

Para que o desenvolvimento de um fato científico seja possível, afirma Fleck, entram em jogo 

muitos fatores que escapam ao pensamento do pesquisador individual. Por exemplo, a cultura e sua 

influência sobre as ideias, as contribuições dos componentes do grupo, da sua época, que vão se 

mesclando e contribuindo entre si de maneira que ao final elas passam a formar um todo, que Fleck 

chamou de coletivo de pensamento.  

A gênese do fato científico 

Para Fleck assumir o fato científico como algo independente do subjetivismo do observador é 

um erro fundamental. Ao examinar criticamente os mecanismos de conhecimento em si, como 

exemplo ele escolheu um fato da medicina – a reação de Wassermann relacionada com a sífilis
6
 e 

concluiu que as concepções da ciência resultam de um amadurecimento histórico e social. 

Para localizar historicamente o fato de seu estudo Fleck fez uma análise retrospectiva e 

percebeu que a partir do séc. XV há fontes históricas que contêm descrições de uma doença 

específica mais ou menos diferenciada que corresponde historicamente ao nosso conceito de sífilis 

(Fleck, 2010, p. 39); que historicamente o desenvolvimento dessa ideia (de sífilis) está associado à 

confusa situação política da Europa no fim do séc. XV, às guerras, à fome, às catástrofes naturais 

como o excessivo calor e as inundações que causaram um acúmulo de epidemias.   

Mas fatores sociopsicológicos, como a astrologia, tiveram papel dominante nesse período e 

uma importância propagandística: de explicar a sífilis como uma doença venérea de origem sideral, 

atribuída à ação conjunta dos astros; a doutrina religiosa, que auxiliou a fixar o caráter específico da 

sifilologia apontando para a ética e a moral, a doença como um “castigo pelo prazer pecaminoso”. A 

astrologia e a religião produziram um ambiente favorável à segregação e a fixação do “caráter 

venéreo da sífilis” e do estigma da fatalidade e do pecaminoso, que se propagou através dos séculos. 

Outros fatores externos à ciência também foram relevantes, como a competição internacional em 

certas épocas, as demandas sociais e, consequentemente, a destinação de verbas para a pesquisa. 

Todos esses aspectos junto com outros de natureza ética e moral associados às expectativas do 

pesquisador individual, acabam por criar uma experiência coletiva, uma pressão por resultados, 

especialmente nas ciências empíricas (por exemplo, a medicina). Assim, o fato científico não é algo 

evidente, mas um produto social, pode ser influenciado por fatores e normas inerentes às estruturas 

sociais e psíquicas da comunidade científica, detentora de uma linguagem específica, de 

conhecimentos e práticas que se traduzem em um estilo de pensamento, e este, por sua vez 

condiciona o coletivo de pensamento.  

                                                             
6
 Sífilis: doença cutânea, infecciosa, causada por uma bactéria (hoje se sabe, a spirochaeta pallida) e que se localiza nos 

órgãos genitais em sua fase inicial. 
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Fleck adverte que não é a partir de dados empíricos que se fixa uma ideia científica. Não se 

trata de uma relação binária entre sujeito e objeto, mas de um agregado de opiniões, um sistema, 

uma racionalidade, um estilo de pensamento que permite comparar modos de pensamento primitivo, 

arcaico, infantil, psicótico. Só quando se leva em consideração todos esses fatores torna-se possível 

fazer uma análise coerente da gênese de um fato científico. 

No caso da sífilis houve tensões e contradições ao longo do processo. Relatos do séc. XVI, e 

outros do século XVII, indicam que algumas pessoas consideravam a sífilis uma doença simples, 

localizada, curável e que não passava para o sangue da pessoa; outra escola considerava-a uma 

doença constitucional, hereditária e multifacetada; outra escola, ainda, considerava-a como o estágio 

inicial de outra doença, etc..  

Para Fleck, até a primeira metade do século XX, do ponto de vista teórico, o conceito de sífilis 

e sua relação com a reação de Wassermann define-se por proposições que interligam vários 

conceitos: (1) o conceito da epidemia venérea; (2) o conceito empírico-terapêutico (o poder do 

mercúrio na cura dessa doença) da sífilis; (3) os conceitos patológico-experimentais das diversas 

doutrinas (oriundas de distintas escolas). Tudo isso quando analisado em sua estrutura formal, 

independente dos seus vínculos histórico-culturais, parece se resumir a uma discussão em termos de 

uma definição adequada para a sífilis, como se houvesse liberdade de escolha e como se fosse 

possível fazer uma decisão convencionalista. 

Fleck critica essa posição convencionalista, pois desconsidera o condicionamento cultural e 

histórico. Ele afirma que existe um vínculo no estilo de todos – ou muitos – conceitos de uma época, 

vínculo que consiste em sua influência mútua. Por isso, pode-se falar em estilos de pensamento 

(Denkstil) que determinam o estilo de todo conceito (ibid., p. 49).  

Até o início do séc. XX com uma insistência surpreendente testavam-se, como em nenhum 

outro caso, todos os métodos possíveis para comprovar e realizar a velha ideia do sangue sifilítico – 

até chegar ao sucesso da chamada reação de Wassermann (p. 55).   

Esta reação associou a sífilis a um agente patológico, a bactéria spirochaeta pallida. Foi uma 

“descoberta” que deu início a importantes linhas de pesquisa. Segundo Fleck, a ideia etiológica 

(causas das doenças) das novas pesquisas sobre sífilis foi decisiva para a delimitação atual da 

doença e para acabar com relações fantasiosas com diversas outras doenças. Com a reação de 

Wassermann surgiu uma disciplina nova: a sorologia.  

O que se aprende com o relato de Fleck sobre a sífilis é que é difícil descrever corretamente a 

história de um domínio de saber. Ele consiste em numerosas linhas de desenvolvimento que se 

cruzam e se influenciam mutuamente. Uma contribuição importante da história da gênese desse 

conceito é, em primeiro lugar, o reconhecimento de que não existem erros completos, nem verdades 

completas, pois até mesmo os erros do passado podem ser retomados para reformular o 
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conhecimento; em segundo lugar, a constatação de que não há geração espontânea de conceitos, 

mas sim evolução (darwiniana) de conceitos. 

A história de um conceito científico e suas consequências para a teoria do 

conhecimento 

Fleck propõe que os conceitos ou fatos científicos são herdados. O passado continua vivo 

sob vários aspectos: nas abordagens dos problemas, nos erros, no que aprendemos com eles, nas 

doutrinas das diversas escolas, na linguagem e também na vida cotidiana. Tudo isso acompanha a 

gênese dos conceitos e dos fatos científicos de forma que se poderia dizer que boa parte do nosso 

conhecimento pode ser explicado pela história do pensamento.  

O conceito de sífilis, como usado atualmente, não resulta de uma solução lógica única e 

objetiva, mas a cronologia desse conceito conecta diferentes linhas de pensamento, envolve a 

tradução de crenças ético-místicas em operações mecânicas (testes, experimentos de vacinação em 

animais, etc.). Um conceito científico não é algo dado. Não é algo que um pesquisador moderno, 

munido de técnicas e de materiais atuais (os recursos de hoje, igualmente, não resultam de uma 

lógica instantânea) poderia obter, isolar, controlar. Somente a comunidade organizada de 

pesquisadores, apoiada no saber popular e trabalhando durante algumas gerações, consegue 

alcançar esse objetivo (...) (ibid., p. 63).  

Portanto, as observações empíricas nem de longe são as únicas sustentações do edifício da 

ciência. É preciso perceber os acoplamentos históricos, os princípios de pensamento que compõem o 

processo evolutivo dos conceitos e fatos científicos. 

Com isso Fleck introduz a noção de protoideia. As protoideias são pré-ideias, ideias pré-

científicas de origem remota, cuja gênese é histórica, e que são reinterpretadas de maneira diferente 

em função dos distintos estilos de pensamento de cada época. As protoideias devem ser 

consideradas como predisposições histórico-evolutivas das teorias modernas (ibid., p. 66), são ideias 

vagas e imprecisas, nem certas nem erradas, mas que assumem uma função heurística capaz de 

regular a pesquisa em um processo que envolve mutações, ou transformações dos estilos de 

pensamento. 

O valor da pré-ideia não reside no seu conteúdo lógico e objetivo, mas em seu significado 

heurístico enquanto potencial a ser desenvolvido (ibid., p. 67). Com isso, Fleck certamente não 

desejou passar a ideia de que ciência só se faz a partir de protoideias, sabe-se hoje que a construção 

e o teste de modelos matemático-conceituais é uma fonte inestimável de ideias e explicações 

científicas, ainda que não a única.  

Estilos de Pensamento  

Sistemas de pensamento não são lógicos, são estilos que representam as concepções 

dominantes de uma época, incluem restos de concepções passadas e predisposições de concepções 
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futuras, em analogia a todas as formas sociais (ibid.). Uma vez formado, um sistema de pensamento 

persiste de forma duradoura diante de qualquer nova compreensão, não por inércia ou por cautela do 

pensador frente às inovações, mas por um procedimento ativo, uma tendência à persistência, que 

assume distintos graus de intensidade: 1) a contradição parece impensável: quando uma concepção 

invade um sistema de pensamento ela se enraíza também na vida cotidiana e atinge as expressões 

verbais; por isso os membros da comunidade, em geral, não a contradizem; 2) aquilo que não cabe 

no sistema de pensamento fica despercebido: teorias abrangentes passam por duas fases, na 

primeira, somente são percebidos fatos que se encaixam com precisão ao sistema de pensamento; 

isto porque um sistema se apresenta como uma totalidade estruturada, suas conexões são plausíveis 

para sua época, são propagáveis e possuem poder promovedor; na segunda fase aparecem 

complicações, exceções - Thomas Kuhn (2003) chamou mais tarde de anomalias que podem gerar 

ciência extraordinária e, ao final, as exceções podem gerar mutações, transformações; 3) aquilo que 

não cabe no sistema de pensamento é silenciado: as exceções são silenciadas como ocorreu na 

Física, por exemplo, quando os movimentos de Mercúrio representavam uma exceção para as leis de 

Newton, contradiziam opiniões dominantes e embora fossem conhecidos entre os físicos, passavam 

em silêncio para o público amplo e só quando se tornaram úteis para a teoria da Relatividade foram 

citados; 4) grande esforço de conciliação é feito para não contradizer o sistema de opinião, ele é 

fechado, pelo menos para uma época, e  alinhado a um estilo de pensamento de maneira que 

tendem (os cientistas) a reinterpretar toda a inovação de acordo com esse estilo; 5) percebem-se, 

representam-se e descrevem-se estados de coisas que correspondem aos pontos de vista em vigor. 

O caminho que vai da observação até a doutrina formulada é pouco fiel à natureza, é muito 

emaranhado, muito pouco imediato e muito condicionado pela cultura (ibid., p. 76).  

Uma comunidade científica adere a um estilo de pensamento quando seus membros 

adquirem habilidades técnicas e teóricas comuns que os caracterizam na investigação científica que 

realizam. O rito de introdução de novos cientistas na estrutura de uma comunidade científica é um 

processo social de “condução para dentro”, segundo Fleck, em que se estabelecem entre 

especialistas e novatos, orientadores e doutorandos, uma relação de dependência comparável à 

relação social elite-massa, marcada pela confiança nos especialistas, de um lado, e dependência da 

opinião pública, por outro. Kuhn, mais tarde, chama essa fase de “ciência normal”. 

Esse processo resulta em predisposição para agir e sentir de acordo com o estilo de 

pensamento da comunidade e é isto que mantém o curso daquele campo de investigação científica.   

Outro aspecto importante e sociológico da estrutura das comunidades científicas e para o 

conhecimento do fato científico é a formação de grupos segregados de especialistas dentro da 

comunidade (círculos esotéricos), que se destacam pelo elevado saber e competência. Esses grupos 

acabam estabelecendo relações intelectuais (com os novatos e com outros grupos) em que o saber 

se expressa de forma simplificada, detalhes são omitidos e generalizações são feitas para torná-lo 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – NEUSA T. MASSONI e MARCO A. 
MOREIRA - v.28, n.3, 2017 

 

 
22 

 

inteligível aos principiantes e aos demais, leigos que compõem os círculos exotéricos
7
. Por sua vez, 

esses grupos segregados precisam da opinião destes últimos para se legitimar, de forma que se 

estabelece uma circulação intracoletiva e intercoletiva de ideias e métodos, ou seja, relações de 

dependência intelectual (relações e comunicações) entre os círculos esotérico e exotérico, que são 

transpessoais e estão a serviço do coletivo de pensamento.  

Mas os especialistas de um coletivo de pensamento (membros do círculo esotérico), que têm 

a tendência de estabilizar o estilo de pensamento, são membros de outros coletivos, científicos ou 

não científicos (círculos exotéricos), que têm orientações divergentes e interferem e gerando 

pequenas alterações, deslocamentos de linguagem que impulsionam as transformações dos estilos 

de pensamento. Desta forma é que ocorre naturalmente a transformação de conceitos científicos. 

Os deslocamentos de significado dentro das comunidades científicas são um processo 

natural e mutações de pensamento ocorrem constantemente: a transformação do estilo de 

pensamento da Física em virtude da Teoria da Relatividade é um exemplo dessas mutações (Kuhn 

chamaria de revoluções científicas). Vê-se então que é fácil de associar os coletivos de pensamento 

aos paradigmas e, as mutações dos estilos de pensamento de Fleck às revoluções científicas de 

Kuhn. A diferença parece residir na sua natureza: para Fleck são fruto de um processo natural; para 

Kuhn resultam de crises devido a anomalias sérias e persistentes.  

Fleck afirma que o entendimento imediato entre os adeptos de estilos de pensamento 

diferentes é impossível (ibid., p. 79) porque os esquemas, as explicações, são fiéis à doutrina de cada 

época, à história do pensamento, à psicologia e aos autores que representam uma dada área de 

pesquisa e não à natureza (a realidade) em si. 

Pode-se dizer, então, que o processo do conhecimento não é individual, não há uma 

“consciência em si” teórica. O saber ultrapassa os limites individuais e se configura como o resultado 

de uma atividade social. As relações de estilo dentro do saber mostram uma interação entre o objeto 

e o processo de conhecimento, isto é, algo já conhecido influencia a maneira do conhecimento novo e 

assim o processo do conhecimento amplia e renova o sentido do próprio conhecimento. 

Fleck define coletivo de pensamento como: 

(...) a comunidade de pessoas que trocam pensamentos ou se encontram numa 

situação de influência recíproca de pensamentos temos, em cada uma dessas 

pessoas, um portador do desenvolvimento histórico de uma área de pensamento, de 

um determinado estado do saber e da cultura, ou seja, de um estilo específico de 

pensamento. (ibid., p. 82). 

Assim, a existência do “estilo de pensamento” torna necessária a construção do conceito de 

“coletivo de pensamento”. É isto que o estudo de caso da sífilis de  Fleck tenta mostrar: o quanto o 

trabalho científico é coletivo. Fatos e conceitos científicos resultam de um trabalho coletivo, de 

                                                             
7
 O significado de círculos esotéricos e exotéricos é relativo: um grupo de físicos da fenomenologia de partículas de altas 

energias ao interagir com outro grupo de físicos de partículas de alta energia formam um círculo esotérico que pertence ao 
coletivo de pensamento da Física de partículas de altas energias, mas esse mesmo grupo constitui, possivelmente, um círculo 

exotérico em relação aos físicos que trabalham, por exemplo, com pesquisa em ensino de Física. 
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colaboração, trabalhos preparativos, assistência técnica, troca de ideias, polêmicas, controvérsias, 

erros, etc. O universo científico (seja na Física ou em qualquer outra ciência) organiza-se em uma 

estrutura social em que os pensamentos circulam de indivíduo para indivíduo com pequenas 

modificações de modo que o conteúdo original vai se perdendo. Depois de uma série de 

peregrinações, de quem é o pensamento que continua circulando? A resposta de Fleck é que não 

pertence a nenhum indivíduo. Passa a ser um pensamento coletivo. É inegável que o coletivo faz 

aparecer novos motivos (ou dimensões) que o pensamento individual não seria capaz de gerar (como 

propaganda, autoridade, imitação, solidariedade, concorrência, etc.). Mas isso para Fleck não é um 

mal ou uma imperfeição humana a ser combatida, ao contrário, sem esse condicionamento social o 

conhecimento não seria possível. Para ele o “conhecer” só faz sentido quando pessoas trocam ideias, 

ou seja, no contexto de um coletivo de pensamento. 

O processo de iniciação inclui o uso do livro didático; a apresentação de vários conceitos e 

posições; a orientação sobre a necessidade de experimentos de controle (como forma de se proteger 

de grandes erros). A pergunta que Fleck se faz é: que elementos dessa introdução, extraída de um 

bom livro didático, não podem ser legitimados? Suas reflexões chegam a uma resposta 

contundente: nenhum é legitimável. Isso resulta do fato de que já possuímos novas posições, que 

nem chegaram a uma versão em livro didático, e que também não são legitimáveis, mas que à 

medida que as posições antigas deixam de exercer coerção, as novas adquirem valor e passam a ser 

uma opção de comparação. É natural que os ensinamentos passem por mudanças constantes e não 

é apropriado tratar as posições de um determinado estilo de pensamento e reconhecidas por um 

coletivo de pensamento como “verdade ou erro”. Elas favoreceram o desenvolvimento, revelaram-se 

como satisfatórias e foram superadas não por estarem equivocadas, mas porque o pensamento está 

em constante desenvolvimento (ibid.). O que está errado, especialmente no ensino de ciências, é 

ensinar o conhecimento científico como se fosse definitivo, acabado, verdadeiro. 

Mas, adverte ele, não basta nos contentarmos com o caráter passageiro do conhecimento 

humano. O que ocorre é que em uma ciência, especialmente na fase de inserção na área, o estilo de 

pensamento atinge os menores detalhes (ibid., p. 110) e age sobre as maneiras de agir e perceber, 

estimula determinados experimentos (em detrimento de outros), consolida posições, coloca em 

destaque aspectos sociológicos. Enfim, pode-se evidenciar que há uma relação de dependência entre 

o fato científico e o estilo de pensamento. 

O conhecimento científico e o ensino 

O viés associado à gênese e à sociologia dos fatos científicos, como destaca Fleck, pode ser 

estendido a outras áreas e é, na verdade, uma característica do conhecimento científico, não apenas 

na Medicina ou na Biologia. No ensino de Física e de Engenharia, por exemplo, aparecem certos 

obstáculos à compreensão de conceitos físicos e, com frequência, os fracassos são atribuídos aos 

alunos, pouca ou nenhuma relevância é dada a questões epistemológicas, à linguagem técnico-

acadêmica, à questão dos significados e das “falas” que podem dificultar o diálogo entre alunos e 
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professores. É importante considerar que no contexto do ensino técnico e científico aparece a voz 

autorizada pelo estilo de pensamento do coletivo ao qual (o agente, o falante) aspira ou pertence 

(Bazzo, Pereira e Linsingen, 2008). 

Para o ensino de ciências, Fleck destaca a importância de se analisar o processo de 

formação/introdução de novatos na comunidade científica. Ali é que se pode averiguar a estrutura e 

os modos do estilo de pensamento: maneira de trabalhar, forma de colocar os problemas, de fazer 

uso de equipamentos, dos desenvolvimentos teóricos, dos procedimentos de controle, do vocabulário 

técnico, da linguagem específica, etc. Apropriar-se dos significados é uma condição para ingressar e 

permanecer em um coletivo, mas essa passagem não é simples nem trivial porque a fonte dos 

significados não está no professor, no livro, mas no estilo de pensamento, no círculo esotérico que é 

dinâmico e ao mesmo tempo orientado por um “paradigma” dominante em que se constroem e 

reconstroem os “fatos científicos”. No processo de apropriação é quando se demonstram e se imitam 

problemas e processos exemplares, se analisam e adquirem habilidades práticas e teóricas. Os livros 

didáticos e manuais utilizados na iniciação são, para Fleck, em um primeiro momento, uma 

doutrinação que consagra o coletivo de pensamento.  

A ciência dos manuais é a exposição do objeto em um sistema integrado e organizado, 

diferente da ciência dos periódicos, que é provisória, incerta, não aditiva e marcada por um tom 

pessoal (ibid., p. 173). Tudo isso funciona como amálgama, une o coletivo de pensamento. Fleck 

sugere que a aprendizagem nas ciências não é essencialmente diferente da aprendizagem escolar, 

ou das profissões, das artes ou das religiões: essas comunidades estáveis (ou relativamente 

estáveis) de pensamento, assim como outras comunidades organizadas, cultivam certo fechamento 

na forma e no conteúdo (...). Qualquer introdução didática, portanto, é literalmente uma “condução-

para-dentro”, uma suave coação (Fleck, idem, p. 155).  

Para ele, uma orientação útil ao ensino é valer-se do caminho histórico da ciência, pois os 

conceitos mais antigos possuem a vantagem de serem menos específicos, de serem conhecidos pelo 

grande público e por isso sua compreensão pelos novatos é mais fácil. Em suma, considera que a 

assimilação no ensino de ciências é similar à iniciação de um novato ao ingressar em um estilo de 

pensamento.  

Possivelmente, esse tipo de reflexão da prática didática auxilie alunos e professores: os 

professores, a compreender melhor a complexidade do processo de apropriação e compreensão dos 

conceitos e teorias; os alunos, a perceber que a entrada em um coletivo de pensamento envolve não 

apenas a aquisição da linguagem e de conceitos que lhe são peculiares, mas também o compromisso 

de assumir o estilo de pensamento do grupo. No entanto, esse “compromisso” deve ser assumido 

com criticidade. É preciso entender que o estilo de pensamento do grupo é do grupo, não é definitivo, 

nem verdadeiro, nem absoluto, pode haver outros. Além do mais, o próprio estilo de pensamento, 

segundo Fleck, sofre contínuas influências externas e vai mudando com o tempo. 
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3.  ISABELLE STENGERS 

 

Stengers é uma filósofa e historiadora da ciência belga, nascida em 1949, graduada em 

Química e doutora em Filosofia, trabalha na Universidade Livre de Bruxelas. Em sua obra intitulada A 

invenção das ciências modernas (1995), ela analisa a ciência sob pelo menos duas diferentes 

perspectivas: 1) de um lado, lança um olhar crítico à ciência moderna mostrando que ela recorre, de 

forma onipresente, a uma pretensa autoridade – a ciência e seus experts – de forma semelhante à 

política em suas lutas por poder, buscando se reafirmar, conquistar aliados e garantir autonomia e 

visibilidade; 2) de outro lado, destaca que a moderna ciência é uma construção em certa medida 

“singular”, pois se reinventa, faz uso sistemático e criativo, por exemplo, da matemática 

computacional, das tecnologias de informação e comunicação, da instrumentação avançada de uma 

forma tão dinâmica como nenhum outro projeto humano o faz. É nisto que reside sua singularidade.   

Sua interpretação da natureza da ciência destoa tanto da concepção dos cientistas que, 

segundo ela, tendem a acreditar na “singularidade” ou “superioridade” da ciência como saber 

legitimado (eles a percebem como uma atividade autônoma que se justifica pela racionalidade e 

objetividade na busca da verdade), quanto da concepção dos sociólogos que com seus estudos 

culturais passaram a “denunciar” a atividade científica considerando-a tão ligada ao poder, à política, 

como qualquer outro projeto social.  

Alguns epistemólogos do séc. XX (por exemplo, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend e Stephen 

Toulmin) já chamaram a atenção a que a ciência não se pauta apenas por ingredientes lógico-

racionais. Na ciência, como em qualquer outra atividade humana, existem elementos como, prestígio 

pessoal, lutas por ascensão na carreira, lutas por poder e por recursos para financiar seus projetos, 

etc.. 

Stengers assume uma interpretação diversa: nem a da “veneração”, nem a da “denúncia” 

como pretendem as críticas sociológicas. Ela busca uma terceira via, uma perspectiva de 

acompanhar a constante reinvenção das afirmativas de “singularidade” e autonomia da ciência, de 

retorsão
8
 e de mobilização.  

Parte de críticas de alguns estudos que ela classifica como antropológicos (e.g., Michel 

Callon, Bruno Latour e Steve Woolgar) que se tornaram conhecidos nas décadas finais do séc. XX e 

que discordam da noção de ciência pura. Para eles, a ciência é um projeto social qualquer, nem mais 

deslocado das preocupações do mundo, nem mais universal ou racional do que qualquer outro 

(Stengers, 1995, p. 11).  

                                                             
8
  Retorsão é um conceito que se guia pelo princípio da reciprocidade, ou seja, pode ser entendida como uma ramificação da 

Lei de Talião: lei do olho por olho, dente por dente. Refere-se ao ato ou atitude por meio da qual alguém que tenha sido 
ofendido aplica a quem tenha sido seu agressor as mesmas medidas ou os mesmos processos que este empregou ou 

emprega contra ele.  
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Para Stengers, esses estudos geraram inquietação entre os cientistas, que saíram em defesa 

da “causa ameaçada”. O desassossego gerado (por esses estudos) foi similar àquele causado por 

Thomas Kuhn entre os filósofos da ciência quando propôs, na obra A estrutura das revoluções 

científicas (2003), que o cientista não é “a ilustração gloriosa do espírito crítico e da racionalidade 

lúcida”, mas que “aprende” a tratar dos fenômenos durante a “ciência normal”, orientado por um 

“paradigma”, sendo essa submissão a um paradigma o que garante o progresso científico.  

Argumenta ela que, ao contrário dos filósofos, os cientistas gostaram dos “paradigmas” de 

Kuhn e reconheceram neles uma descrição pertinente para as suas atividades. Então, ela se 

pergunta: por que aquilo que escandalizou os filósofos da ciência satisfez tanto os cientistas? Sua 

resposta é que a descrição de Kuhn preserva a autonomia da comunidade científica frente ao 

ambiente político e social mais amplo; não só preserva sua autonomia, como a institui como condição 

para o exercício de uma ciência fecunda. Em suas palavras, Não somente deixaremos de pedir 

explicações ao cientista quanto a sua escolha e suas prioridades de pesquisa, como é justo e normal 

que não as possa dar (Stengers, op. cit., p. 14). Em outras palavras, se a sociedade deseja se 

beneficiar dos subprodutos da ciência, então “não deve atacar” a autonomia da comunidade científica 

que trabalha em obediência a um paradigma sob pena de interferir nas condições que garantem o 

progresso científico.  

Os estudos sociológicos, entretanto, desconfiaram dessa racionalidade e, em função de um 

princípio que foi chamado de “princípio da simetria”, argumentam que é preciso tornar explícito 

também o conjunto de fatores e elementos “não científicos” envolvidos no processo de construção da 

ciência.  

Mas Stengers novamente se questiona: nos “quatro séculos europeus” em que se erigiu a 

moderna ciência, período, aliás, em que muitas outras inovações singulares aconteceram – indústria, 

Estado, exército, comércio – estes agentes sociais só teriam entrado na história das comunidades 

científicas com o duplo papel de fornecer fontes de financiamento e de se beneficiar de seus 

subprodutos úteis?  

Ela defende que: 1) o argumento de que o progresso científico serve aos fins da humanidade, 

embora possa ser, de fato, usado pelo cientista, não traduz o sentido intrínseco de sua atividade; 2) o 

argumento de que a ciência é uma atividade crítica e lúcida pode, sim, ser utilizado pelo cientista, 

mas os saberes produzidos pela ciência não resultam de relações neutras, desvinculadas das 

relações de forças sociais. 

Ciência e política 

Os cientistas sentem-se “feridos” porque sabem que sua atividade não é apenas uma 

atividade social como outra qualquer. Ela implica em riscos, exigências e paixões sem as quais não 

passaria de burocracia de números e de redes metrológicas. A ciência é isso também, mas não “só 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – NEUSA T. MASSONI e MARCO A. 
MOREIRA - v.28, n.3, 2017 

 

 
29 

 

isso”. “Revoltam-se” porque se sentem traídos por aqueles (os sociólogos) que têm mais poder de 

argumentação para pôr as ciências em cena, mas acabam usando sua retórica contra a ciência.  

Stengers busca um caminho interpretativo diferente. Sua ideia não é a de “subverter os 

sentimentos estabelecidos” ou de colocar todos “de acordo”, mas visa: 

(...) não ferir os sentimentos estabelecidos a fim de poder tentar abri-los àquilo que 

sua identidade estabelecida os obriga a recusar, combater, desconhecer. (...). Eu 

ousarei, neste livro, associar a razão científica à razão política. Sei que corro o 

risco de ofender todos aqueles para quem nada é mais importante existencialmente, 

intelectualmente, politicamente do que manter uma diferença. Porém, em nome 

desse sentimento estabelecido, eminentemente respeitável, seria preciso conservar 

categorias que, diariamente, dão prova de sua vulnerabilidade? Em nome da 

ciência”, “em nome da objetividade científica”, vemos serem criadas definições e 

redefinições de problemas que implicam a história humana. (ibid. p. 26, grifo nosso). 

Busca, assim, articular aquilo que ela entende por ciência e o que entende por política. 

Sua postura é a de que nem a política explica a ciência, como um projeto cuja aposta é o poder, nem 

a ciência transcende à política. Nenhuma pode ter a pretensão e o poder de explicar a outra. O que 

ela pretende é fazer funcionar o “princípio da irredução” – proposto por outro sociólogo da ciência 

chamado Bruno Latour, em seu livro Jamais fomos modernos (1994), que prescreve um recuo frente 

a essa pretensão de saber e de julgar (Stengers, op. cit., p. 27).  

Por esse princípio, a ideia é tomar palavras como objetividade, realidade, racionalidade, 

verdade, progresso e colocá-las “sob advertência”; é preciso aprender a usar palavras (novas) que 

não dão o poder de revelar a verdade por trás das aparências (como concebem os cientistas) nem o 

de denunciar as aparências que ocultam a verdade (como pensam os sociólogos).  

Em nome da ciência 

Na perspectiva de articular ciência e política (nem venerar, nem “denunciar”), Stengers 

reconhece no interior da ciência contemporânea a existência de práticas diferenciadas (embora todas 

reivindiquem para si um mesmo modelo, da objetividade, há práticas experimentais criadoras (e.g., a 

definição do código genético no anos 60), práticas centradas na criação de técnicas experimentais 

cada vez mais sofisticadas, na produção de entes que são obrigados a “obedecer” os dispositivos que 

os quantificará e qualificará, como é o caso das partículas elementares, na Física de Partículas, etc.). 

Nesses casos, segundo ela, observa-se um deslocamento de sentido que afeta o sentido do termo 

“objetividade” científica. 

Ela toma a medicina como um “estudo de caso”: a medicina em confronto com as medicinas 

alternativas. Medicina é uma ciência que pretende se impor ao público, definido como “não-científico”, 

exortando-o a aderir aos valores da ciência e o faz não por acaso. O conflito entre a medicina oficial 

(científica) e as medicinas alternativas, ou paralelas, tem uma história: o conflito, indissociável da 

“experiência social” do médico, entre médicos diplomados e aqueles que são denunciados como 

charlatões não foi criado “em nome da ciência”, mas a referência à ciência deu-lhe novas 

feições (ibid., p. 33). Aqui ela propõe uma pergunta: em que momento a referência à ciência 
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modificou esse conflito? Em resposta levanta a hipótese de que não foi a inovação médica que 

conferiu à medicina o direito de reivindicar o título de ciência, mas a maneira pela qual diagnosticou o 

poder do charlatão e explicitou as razões para desqualificar esse poder. 

 Nessa linha, no momento em que os médicos “descobriram” que nem todas as curas são 

equivalentes teve início a medicina científica. O charlatão passou a ser definido como aquele que 

toma o efeito como prova: pó de pirlimpimpim ou alguns fluidos magnéticos podem ter um efeito na 

cura de corpos doentes, embora não possam ser tomados como causa. Essa definição da diferença 

entre medicina e charlatanismo é importante porque deu origem aos testes de medicamentos 

baseados na comparação com os efeitos placebo. Mas teve a consequência de transformar em 

obstáculo a capacidade do corpo vivo de se curar pelas “más razões”.  

Para Stengers, quando a medicina científica solicita ao público que compartilhe de seus 

valores, pede que resista à tentação de se curar pelas “más razões” como se um corpo doente 

pudesse diferenciar o “verdadeiro remédio” do “remédio falso”; ou pudesse distinguir entre 

restabelecimentos ativos e eficazes para qualquer um e restabelecimentos não reproduzíveis, que 

dependem das pessoas e das circunstâncias. Este é tratado como obstáculo que precisa ser 

dominado. 

Construir uma diferença 

Através do contraste entre sociologia e política, Stengers tem por objetivo, primeiramente, 

explicar a inquietação dos cientistas frente às pretensões da sociologia de tentar interpretar as 

práticas sociais das ciências. Os sociólogos da ciência buscam, em “nome da ciência”, revelar aquilo 

que participa do mundo do cientista de maneira que a Sociologia outorga-se o “poder de julgar”, de 

desvendar as regras da organização social nas ciências.  

Os especialistas em ciências políticas, ao contrário, colocam-se diante de uma dimensão 

das sociedades humanas que não é passível de definição “objetiva”. Trata-se de uma dimensão 

que faz uso de questões modernas: quem é o cidadão? Quais são seus direitos e deveres? Onde 

termina o privado? Onde começa o público? (ibid., p. 77). Assim, as formulações e invenções da 

política não conferem ao especialista em ciências políticas (ou “politólogo”) o poder de julgar, mas 

sim de acompanhar a construção das reivindicações e das soluções que cada coletividade traz aos 

problemas constantemente colocados.   

Estaríamos muito longe das ciências, pergunta-se Stengers? Sua resposta é não. A oposição 

dos cientistas a toda sociologia das ciências pode então ser entendida em termos políticos (ibid., p. 

82). O que está em jogo na questão da autonomia das ciências é a distinção entre aqueles que 

têm autoridade de intervir num debate científico (propor critérios, prioridades, questões) e 

aqueles que não têm esse direito. A questão posta é a distinção entre ciência e opinião, ou não 

ciência, e isto envolve o poder da linguagem, o poder de inventar “argumentos racionais” que 
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submetem os fatos, que criam ilusões de necessidade. É o caso do conflito da medicina formal versus 

medicinas alternativas antes citado. 

Stengers concorda que não se pode reduzir a “política da razão” (dos cientistas) aos jogos de 

poder aos quais comumente se associa a “política politiqueira”. Reconhecer que as ciências têm uma 

dimensão política significa, para Stengers, compreender que o conflito entre as ciências e seus 

intérpretes (os sociólogos) é previsível no momento em que estes começam a julgar, ou a 

relativizar, a distinção entre ciência e não ciência. Uma coisa é interpretar essa distinção, mas 

questioná-la não é mais uma questão de interpretação e sim objeto de conflito (ibid. p. 83).  

O interesse de Stengers em uma abordagem política dessa distinção é permitir criar um 

espaço de problematização em que a construção da diferença entre ciência e não ciência (ou 

da singularidade da ciência) possa ser acompanhada. O ponto não é negar as posições relativas 

entre os cientistas e os sociólogos, não é o de negar as diferenças pretendidas pelos cientistas, mas 

evitar todas as formas de descrevê-las que impliquem um conhecimento privilegiado dos 

cientistas em relação ao que significam essas diferenças que tanto os singularizam. 

A ciência sob o signo do acontecimento 

A invenção da “arte política” pelos gregos foi um acontecimento, criou uma diferença. Mas o 

significado dessa diferença, as soluções trazidas ao problema aberto, as críticas, os comentários que 

essas soluções suscitarão, tudo isso faz parte dos desdobramentos do acontecimento e não dos 

atributos desse acontecimento. Um acontecimento não determina a priori para quem fará uma 

diferença; não tem representante privilegiado; nem o poder de ditar a maneira como deverá ser 

narrado; nem o poder de selecionar quem o irá narrar e que consequências lhe poderão atribuir. 

Nessa linha, colocar a questão da ciência sob o signo do acontecimento significa 

aceitá-la como processo contingente, contra os critérios ahistóricos da racionalidade. Para 

caracterizar a ideia de “processo contingente”, segundo Stengers, não basta, como fez Kuhn, falar na 

existência contingente de sociedades e admitir a autonomia das comunidades científicas, ou falar no 

advento contingente de um paradigma.  

É preciso ir além, “inventar” um novo “motivo” de espanto para poder singularizar a ciência 

moderna como tal. E aqui ela recorre novamente a um caso ilustrativo, agora na Física: 

Meu espanto assim como minha motivação me vão remeter a Galileu. (...). E essa 

referência não é um artefato histórico: o próprio Galileu mostra-se perfeitamente 

consciente do fato de que, com ele, alguma coisa de novo estava em vias de se 

concretizar. Sua obra pública consagra um acontecimento, não somente um “novo 

sistema de mundo”, mas também uma nova maneira de argumentar à qual ele 

confere o poder de fazer os adversários caírem no ridículo e de obrigar Roma a se 

curvar e a mudar a interpretação das Escrituras. (ibid., p. 90). 

Para Stengers, apesar das controvérsias que causou, a utilização da luneta não foi suficiente 

para singularizar Galileu, nem a temível inteligência de seus argumentos, nem a força de sua obra 
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que permaneceu estável e levou a melhor sobre a relatividade das opiniões e dos outros pontos e 

vista.  

O motivo de assombro, para ela, está ligeiramente deslocado: o que singulariza as ciências 

não é a submissão a critérios que definiriam uma conduta científica. Galileu e sua luta contra Roma 

foram suscitados pelo acontecimento que é constituído pela possibilidade de se afirmar “isto é 

científico!” Poder afirmar “isto é científico” não é uma construção dos cientistas, fruto de acordo entre 

cientista. O olhar que cria a diferença é o “olhar do poder”. 

A forma como Galileu, sob o disfarce da Salviati, enuncia a definição de movimento 

uniformemente acelerado a seus interlocutores (Sagredo e Simplício), segundo Stengers, não é 

destituída de interesse.  

Na obra Diálogo, disfarçado de Salviati o que Galileu faz na verdade é inventar uma 

verdade de um tipo novo, uma verdade que se confirma pela capacidade de fazer calar ou de 

ridicularizar seus opositores. Uma verdade que se anuncia de forma clandestina, segundo 

Stengers, porque está a serviço de outra questão: mostrar que a Terra poderia estar em movimento, 

sem que nós nos déssemos conta que os enunciados sobre o movimento são apresentados. Os 

adversários de Galileu não foram somente os herdeiros retardatários de Aristóteles, o que teria por 

efeito colocar a Idade Média entre parênteses. A verdade anunciada por Galileu devia impor-se 

contra a ideia de que todo conhecimento geral, “abstrato”, é essencialmente uma ficção (ibid., pp. 

95-96). 

O conhecimento como ficção remete ao que Stengers chama de “poder da ficção”: o poder 

que a linguagem tem de elaborar argumentos racionais que submetem os fatos, o poder que 

produz uma aparente submissão do mundo a definições elaboradas no abstrato. 

 Em suma, a singularidade das ciências modernas está em um “novo uso da razão” que 

implica na incapacidade da razão de vencer sozinha o “poder da ficção”.  

Para aclarar isto, podemos pensar que religiões, escolas filosóficas ou correntes políticas são 

sistemas simbólicos contingentes, ou aleatórios, no sentido em que não se fundamentam em 

princípios lógicos ou universais capazes de justificar as relações de força que invariavelmente se 

estabelecem no interior desses sistemas. O que podemos perceber é que existem religiões, escolas 

filosóficas e partidos políticos concorrentes, que competem entre si. Mas é na política que essa 

concorrência pela adesão por parte do público é mais clara.  

Assim também é a ciência: um sistema simbólico contingente, com distintas correntes, 

teorias, campos de pesquisa que concorrem entre si e no qual se estabelecem relações de força, 

como na política. Esse é o sentido da contingência. É isso que revela a inseparabilidade entre 

ciência e ficção.   
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O que a ciência faz, e que é capaz de torná-la singular, é que ela exige que as ficções sejam 

muito especiais, capazes de calar aqueles que pretendessem contrapô-la afirmando “que isto não 

passa de ficção”.   

Pode-se perguntar então: onde está a objetividade e a neutralidade que pretensamente 

caracterizam a ciência? Possivelmente esta questão não faça sentido, adverte Stengers. A ciência é 

humana, carrega as marcas humanas.  

Para ela, as ciências modernas caracterizam-se pela “invenção de uma prática original” de 

atribuição de qualidade de autor que tira dois tipos de vantagem: o autor como indivíduo dotado de 

intenções, de projetos, de ambições; o autor que encarna autoridade. Este é o sentido do 

acontecimento concebido pela invenção experimental: a invenção do poder de conferir às coisas o 

poder de conferir ao experimentador o poder de falar em seu nome (ibid., p. 108).  

O poder em histórias  

Para Stengers, toda a teoria afirma um poder social, um poder de julgar o valor das práticas 

humanas; nenhuma teoria se impõe sem que, em algum momento, o poder social, econômico ou 

político tenha agido (ibid., p. 137).  

As teorias triunfantes galgaram esse status porque engendraram histórias fecundas, às vezes 

contra expectativas morais.  

 A ciência apela a pretensões gerais (progresso, objetividade, ir além das aparências), mas 

esses mesmos temas remetem sempre ao poder social (público, colegas não implicados, sócios 

capitalistas, etc.) para reforçar o caráter hegemônico daquilo que ela pretende hierarquizar, unificar.  

Examinadas sob este viés, duas teorias podem ser diferentes mesmo que utilizem o mesmo 

tipo de formalismo: a teoria quântica do átomo reúne físicos e químicos todos interessados em suas 

possibilidades de representação; em contrapartida, a teoria quântica da medida dirige-se, em 

princípio, a toda humanidade no sentido em que pressupõe que tudo o que existe (exemplo o “gato 

de Schröedinger”) pode ser representado à maneira de um átomo de hidrogênio isolado e coloca de 

modo técnico a questão da emergência de certas propriedades (um gato que estaria morto ou vivo e 

não morto e vivo) fazendo parecer que a própria existência do mundo onde vivemos depende do 

veredito da mecânica quântica, que unifica o conjunto de conhecimentos sobre o mundo: Quando se 

trata de fazer o público interessar-se pela mecânica quântica é evidentemente pelo gato de 

Schröedinger, de preferência ao átomo de hidrogênio, que os vulgarizadores passam (ibid., p. 139). O 

gato de Schröedinger torna-se um símbolo da capacidade da mecânica quântica de colocar em 

cheque as evidências do senso comum, segundo Stengers.  

Questões políticas 

A produção científica depende, em certos casos, como mostra Stengers, da seleção de 

aliados, no sentido de fazer existir o máximo de interessados, competentes ou não-competentes. Por 
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exemplo, fazer sair do laboratório a bomba de ar de Boyle, que a partir do próprio Boyle não parou de 

se transformar, de se aperfeiçoar até adquirir o direito de ser chamada de “bomba a vácuo”, 

pressupõe, além admitir a existência do vácuo, admitir uma multidão de usuários satisfeitos – embora 

para a maioria ela seja uma “caixa preta”. Todos aqueles que abrem um pacote de café e ouvem o 

“pshhht” sabem que estão lidando com uma embalagem a vácuo.   

Para Stengers, o poder é responsável por tudo o que não funciona, e precisa ser denunciado 

(por exemplo, o charlatanismo no caso da medicina).  

A paisagem dos conhecimentos científicos também apresenta hierarquias. Não é fatal que as 

ciências sejam aliadas ao poder. Porém, destaca Stengers, elas são vulneráveis àqueles que podem 

contribuir para criar diferenças, firmar interesses, desqualificar questões incômodas, facilitar a saída 

dos laboratórios (p. 154). Nesse sentido, Isabelle Stengers atribui à ciência uma singularidade, de 

inventar meios de vencer o poder da ficção (isto é, de fazer a diferença entre ficções), isto a torna 

tecnicamente solidária com um “compromisso com o verdadeiro” que define o que não é científico 

como fictício, que desqualifica aquilo que é considerado “obstáculo”.   

Ela reconhece que sua discussão é insuficiente para arbitrar a “singularidade” das ciências 

modernas, pois centra seus argumentos nas práticas teórico-experimentais. Propõe que existem 

muitas ficções, mas reconhece que as ciências modernas constituem sim certa “singularidade” (não 

pela racionalidade e objetividade defendida pelos cientistas, que ela critica), por sua capacidade de 

inventar novos meios de fazer a diferença e produzir testemunhas fidedignas, especialmente entes 

criados em laboratório pelas práticas teórico-experimentais. A paixão dos cientistas “por fazer existir” 

incita-os a buscar aliados que lhes ofereçam os meios a essa paixão, a criar “situações” e testes 

capazes de calar seus rivais, a colocar em jogo todo seu poder de representar. 

Esta dinâmica teórico-experimental distingue a ciência da “simples opinião” variável e 

arbitrária, mas ao mesmo tempo pode colocá-la em situações de impotência (por exemplo: favorecer 

o discurso dos criacionistas, que não aceitam substituir a narrativa bíblica pelo discurso darwinista, 

justamente porque este (discurso darwinista) não pode usufruir da característica que expressa o 

poder teórico-experimental – os experimentos. 

Na perspectiva por mim proposta, a atividade científica (expressa uma singularidade e...) 

integra uma forma de polêmica e de rivalidade, promove um “compromisso” que liga interesse, 

verdade e história (...) (ibid., p. 159-160) e associa atividade apaixonada (como Galileu, Newton e 

tantos outros) de um lado, e discursos sobre o método e a objetividade de outro, ao passo que os 

demais saberes (os tradicionais) ficam condenados a essa “grande divisão”. O desafio de distinguir 

ciência e poder, sem separar ciência da polêmica, é tão polêmico como o da linguagem que distingue 

sujeito e objeto.  

O surgimento e o uso de modelos é um protagonismo capaz de colocar em questão a 

possibilidade de distinção entre teoria e o modelo. O modelo se coloca ou se define pela capacidade 
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de representar um fenômeno sem impor uma relação de força – podem coexistir diversos modelos, 

definidos por distintas variáveis, para representar um mesmo fenômeno, vinculados à escolha do 

autor. Nesse sentido os modelos são espontaneamente ficções. Ao mesmo tempo constituem uma 

forma de colocar à prova as ficções sem ter por objetivo a eliminação dos rivais. 

Na época de Galileu o uso regrado da ficção descobriu na matemática um instrumento 

privilegiado. Nos dias de hoje, o uso da matemática como instrumento de ficção assume um novo 

porvir através do desenvolvimento das técnicas de informática. A força do computador como 

instrumento de simulação coloca aos cientistas um novo compromisso, não mais ao de uma verdade 

que faz calar as outras ficções, mas de – qualquer que seja o fenômeno – ter a possibilidade de 

construir a ficção matemática que o reproduz. Nesse sentido as simulações computacionais não 

apenas propõem o uso ficcional da matemática, mas subvertem igualmente a hierarquia entre o 

fenômeno depurado, correlato da inteligibilidade ideal inventada pela representação experimental, e 

as complicações anedóticas (p.165). Em outras palavras a simulação computacional é uma arte que 

coloca em cena uma heterogeneidade de elementos e constrói uma história e coloca em contato, sob 

um novo modo, o experimental, as leis, a descrição, a explicação, a ficção. Este é mais um elemento 

que as ciências modernas sabem aproveitar para se reinventar. 

Considerações finais 

É importante ter presente que não é o aspecto formal das ciências que Stengers  questiona, 

mas é algo para além do formal. Trata-se do significado cultural, histórico, da dinâmica e uso social 

da ciência que ela discute ao tentar aproximar ciência e política. Conceber o conhecimento como 

dinâmica política pressupõe assumir uma nova concepção não restrita a faces formais e 

historicamente estabilizadas, mas como dinâmica desconstrutiva e reconstrutiva e que está na base 

da formação da autonomia.  

A questão não é a de nos colocarmos contra ou a favor de sua postura, às vezes muito dura 

com relação a ciências não médicas, não farmacêuticas, não biológicas – como a Física, por 

exemplo.  O que importa é nos permitirmos refletir e dialogar com distintas posturas. Colocar 

professores e futuros professores em contato com novas visões, questionamentos totalmente novos 

pode ser uma abertura à transformação.  
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4. TIMOTHY LENOIR 

Timothy Lenoir é norte-americano, professor e Diretor do Programa de História e Filosofia da 

Ciência da Universidade de Stanford. É um pensador da ciência na linha de uma epistemologia 

menos centrada na teoria e mais focada na tecnociência, sem negar a importância da teoria. Em sua 

obra intitulada Instituindo a Ciência, publicada originalmente em 1997 (Lenoir, 2004) destaca, como 

também o fazem vários outros pensadores recentes, os aspectos sociais, culturais, econômicos, 

políticos e industriais imbricados na produção científica dentro de um quadro histórico 

contextualizado. Por outro lado, chama-nos a atenção de que a ciência não é neutra, e de como os 

cientistas em determinados períodos históricos concentraram esforços na esfera político-cultural 

moldando novas ideologias e, com isso, legitimando-se frente à sociedade. Com isso lança um novo 

olhar sobre a natureza e o papel da ciência. 

Ciência: uma prática social interessada e não autônoma 

Timothy Lenoir toma a ciência como uma prática técnica em uma dinâmica de relações entre 

indústria e universidade para formar o que ele chama de economias disciplinares contemporâneas 

(Lenoir, 2004, p. 5). E assume:  

(...) enfatizo a maneira como essa ciência, na condição de prática cultural, está 

imbricada em uma rede sem costuras com outras formas de práticas sociais, 

políticas, inclusive estéticas e eu trato a formação de disciplinas e das instituições 

científicas como sítios para a construção e sustentação de formas de identidade 

social e cultural, situadas relativamente a esses outros corpos culturais. Minha 

estratégia para elaborar essa estrutura é oferecer estudos de caso que reexaminam 

certas junções cruciais no quadro histórico... (ibid., p. 14). 

Sua análise centra-se na dinâmica da instituição de novas disciplinas científicas no contexto 

das universidades, especialmente na pesquisa alemã do século XIX, e na problemática relação que 

emergiu entre ciência, indústria e Estado na virada do século XX e no período pós-guerras. Para 

melhor compreender esse processo, Lenoir destaca e contrapõe-se a aspectos da visão da sociologia 

de ciência de Robert Merton (1973) e Joseph Ben-David (1971). 

Para esses sociólogos (Merton e Ben-David) a ciência tem uma estrutura organizacional 

específica: i) é essencialista (estaria em busca de leis universais, enquanto a Sociologia busca 

identificar condições sociais e culturais em relação às quais a ciência é um valor de direito próprio, 

independente de suas conexões com outras instituições); ii) existe sob certas normas (é 

desinteressada, busca o conhecimento pelo conhecimento); cresce independentemente dos 

interesses sociais (economia, indústria, religião, política) e desenvolve-se em sociedades de “certo 

tipo” (resultando daí a unificação do ensino e da pesquisa), é marcada por um mercado 

descentralizado (liberal e competitivo para o talento científico) e por um ambiente autônomo, imparcial 

e assentado no realismo (o mundo real de fenômenos e processos tal que as teorias devem 

corresponder com esse mundo); iii) é objetiva: assume que há no mundo fatos objetivos que 

independem de interpretações, expectativas e mesmo da presença das pessoas; iv) é autônoma: os 
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contextos econômico e social só desempenham algum papel quando lhe negam apoio ou tentam 

intervir nas suas normas; nestes casos acabam desviando a ciência de sua meta. Em suma, para 

eles, a ciência é tipicamente vocacional e desinteressada e distinguem ciência pura da aplicada, pois 

a preocupação com a aplicação desvia e corrompe a busca desinteressada do conhecimento.  

Lenoir discorda desse modelo realista-objetivista (de Merton e Ben-David) em vários 

aspectos, desde a caracterização da ciência, até suas normas e a pretensa autonomia e o 

desinteresse. Defende que o conhecimento é o engajamento com o mundo em uma relação 

interpretativa, de onde se segue que, para mim, tal conhecimento é necessariamente interessado
9
, no 

sentido de que a ciência não é vocacional nem é uma busca do conhecimento sobre o mundo natural 

não movida pelo interesse social ou econômico utilitário (Lenoir, op. cit., p. 17). 

Afirma Lenoir que há contradições nas visões sociológicas e que isto o levaram a repensar a 

“institucionalização da ciência” a partir de um ponto de vista de abandono das noções de 

desinteresse e autonomia. Desinteresse e autonomia são idealizações artificialmente impostas sobre 

a prática de poucos engajados na construção do conhecimento científico (ibid., p. 19). 

Para ele, a ciência é duplamente interessada: tem tanto interesses sociais e econômicos (de 

todos os envolvidos) quanto cognitivo, atua e interpreta o mundo como uma prática social 

institucionalmente apoiada. Esses interesses estão implicados um no outro e isto é crucial para que a 

ciência seja tomada como uma prática cultural.  

A virada pragmática 

Lenoir inspira-se na análise da sociologia de Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1977; Ringer, 1990), 

que vê a construção do conhecimento científico simultaneamente como uma tentativa de definir a 

sociedade e de legitimar a visão das pessoas a respeito da realidade social; reconhece o cálculo 

racional como crucial, mas distingue lógica da racionalidade teórica. Em particular, Lenoir assume 

que racionalidade científica é sempre um conjunto de movimentos, de procedimentos, sejam teóricos 

ou pragmáticos, num laboratório, sejam quais forem, a cujo conjunto chega-se através de negociação 

e, por fim, através de consenso de modo a manter o funcionamento da comunidade científica (Regner 

& Leal, 1997, p. 134).  

A prática científica para Lenoir tem sua própria lógica, que nada tem a ver com a lógica da 

representação teórica. Com isso assume uma visão de ciência como tecnociência.  

O foco na prática expande o horizonte de inquirição sobre a produção do 

conhecimento científico. A instrumentação, o experimento e o trabalho 

interpretativo prático são mostrados como simultaneamente participando em 

uma economia de interesses sociais, políticos e culturais, dissolvendo dessa 

                                                             
9
 Neste texto usa-se o termo desinteressada para fazer referência à crença, criticada por Lenoir, de que a ciência 

se caracterizaria como uma atividade vocacional, cuja meta primordial seria a busca do conhecimento pelo 
conhecimento e que tal atividade independeria dos interesses de classe ou econômicos com fins utilitaristas. 
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forma a distinção entre interno e externo da história e sociologia tradicionais 

da ciência (Lenoir, op. cit., p. 21). 

Como dito, Lenoir alinha-se a Bourdieu
10

 nos conceitos de capital simbólico e capital cultural, 

noções que rejeitam a ideia da busca desinteressada, independente de interesses sociais e 

econômicos. Para Bourdieu, os grupos profissionais tais como acadêmicos têm alto grau de capital, 

tanto econômico quanto cultural, mas ocupam o polo dominado na esfera de poder. A chave para o 

poder no interior de uma classe é uma questão contingente determinada pelo próprio campo: por 

exemplo, no campo econômico quem determina o poder é a posse de poder econômico; no campo 

cultural a regra é definida em termos de produção/criação de valor (valor da arte e da ciência em si, e 

o reconhecimento do cientista como criador de objetos valorizados).  

Inspirado nessas ideias, Lenoir argumenta que esse mesmo princípio estruturador opera 

dentro da academia. Alguns campos dentro da academia são mais próximos do poder econômico, 

têm ligações com a indústria, com o governo – a ciência, por exemplo, ao passo que outros campos 

(das artes e das humanidades) são relativamente independentes de interesses políticos e 

econômicos.  

Nessa linha, no final da década de 1990, físicos trabalhando em amplos laboratórios 

governamentais fundados na Guerra Fria, forjaram novas alianças de pesquisa com a indústria, as 

quais passaram a redefinir, na visão de Lenoir, a ciência básica de uma forma antes impensável.  

Entende ele que o trabalho científico é impensável sem as condições objetivas que o originam 

e lhe dão suporte. Daí a importância de tomar como objeto de estudo não apenas a teoria científica 

ou produtos publicáveis (artigos científicos, livros), mas também o trabalho científico e as 

condições objetivas que entram na criação, circulação e reprodução de produtos de qualquer 

campo determinado.  

Dentro dessa perspectiva, o autor de um texto científico ou de uma teoria é apenas o 

nó mais visível de toda uma rede de relações sociais, incluindo autores de outros 

textos científicos, com quem ele discute ou em quem se apoia, editores, fazedores 

de instrumentos, assistentes de laboratório, administradores do Estado e da 

Universidade e, possivelmente, até mesmo fornecedores comerciais de 

equipamentos e especialidades (ibid., p. 27). 

Para Lenoir essa história contextualista focaliza a formação de instituições científicas e suas 

relações (como interações dinâmicas de grupos interessados) e merece maior atenção, pois pouco é 

tratada em outras abordagens epistemológicas. 

Lenoir observa que quaisquer declarações na esfera da teoria, do método, da técnica e do 

estilo são, além de questões de disputa substantiva, estratégias sociais em que poderes são 

                                                             
10  Para Bourdieu, capital simbólico seria a educação, ato de presentear, competência, honra ou 
respeitabilidade, ou seja, tudo o que é oposto a bens materiais e econômicos; capital cultural seria 
determinado pelos diversos tipos de bens culturais e educacionais, bem como a trajetória de vida dos 
sujeitos. Bourdieu rejeita a visão de que a busca de bens simbólicos e culturais seja desinteressada e 
defende que, ao contrário, é uma prática fortemente configurada como transação social e econômica. 
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afirmados e reivindicados. Não há campo, não importando quão autônomo ele pareça, que seja 

fechado a fatores externos. Os fatores externos são alavancas cruciais para a dinâmica do campo 

científico. 

O diálogo entre teoria e experimentação 

Instrumentação, experimentação e procedimentos de medida constituem o corpo de práticas 

que formam a cultura técnica da ciência. A construção de conceitos e sua reunião coerente em 

teorias é um processo que emerge de um funcionamento que decorre da interação de diferentes 

tendências de experimentação dentro de uma rede de empreendimentos investigativos, uma 

rede aberta a alternativas
11

. 

Mas Lenoir reclama que a interpretação filosófica tem negligenciado essas contribuições. A 

história da ciência é quase sempre escrita como a história da teoria (ibid., p. 36), embora, admite ele, 

algumas discussões recentes têm buscado garantir uma relativa autonomia à experimentação, por 

exemplo: Hacking (1983) defende que a experimentação tem vida própria, e que o investigador 

moderno pode estender os meios técnicos até o limite de inventar novos meios técnicos para 

investigar um dado fenômeno; Cartwright (1983) sugere que a construção de modelos é o elo entre a 

teoria e a prática, e que os modelos não são todos dedutíveis da teoria, ao contrário, dentro de uma 

mesma teoria pode haver vários modelos com diferentes fins; Latour e Woolgar (1997) em um 

microestudo cujo contexto é limitado ao laboratório tomam o fato científico como uma  construção 

social.  

Lenoir entende que é útil enfatizar uma perspectiva interacionista mais complexa, 

especificando loops de retroalimentação que ligam teoria e prática, pois os componentes conceituais 

das teorias são construídos em incrementos gradativos pelo uso de analogias assentadas na prática 

experimental (ibid., p. 46).  

Formação de disciplinas científicas 

Para Lenoir, é possível perceber na agenda de pesquisa de estudos da ciência recentes a 

emergência de propostas em que o experimento e as tradições de instrumentação têm vidas próprias 

independentes da mão orientadora da alta teoria. O resultado dessas agendas tem colocado em 

primeiro plano a heterogeneidade da ciência, a divisão de tarefas e a dispersão de habilidades 

essenciais ao trabalho científico.  

Nessa linha, as disciplinas científicas emergem como sítios cruciais, como estruturas em que 

habilidades são reunidas, entrelaçadas com outros elementos e reproduzidas como conjuntos 

coerentes e apropriados para a condução da prática científica. Mas afirma Lenoir: enquanto trato a 

                                                             
11

 Ao rascunhar um artigo científico, o investigador temporariamente lacra uma “porção” da rede 

contínua de investigações e, orientado por uma analogia, conduz aspectos dessas investigações para 
um mesmo foco (Lenoir, idem, p. 46). 
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tecnociência como socialmente construída, quero evitar a alegação (para mim sem sentido) de que a 

natureza [os fatos científicos] é simplesmente uma fabricação inventada (ibid., p. 66).  

Acima de tudo, as disciplinas científicas são mecanismos institucionais para regular as 

relações de mercado entre consumidores e produtores de conhecimento.  

Para ele, disciplinas não são criadas exclusivamente nas instituições acadêmicas. Estudos 

antigos supunham a existência de um fluxo linear de inovação dos ambientes acadêmicos de 

pesquisa para a indústria e que os profissionais da indústria eram consumidores das disciplinas 

científicas. Contudo, o foco na prática sugere que dada a importância de instrumentos 

específicos e do treino de seu uso e interpretação pode-se considerar a indústria como uma 

parceria ativa no processo de formação de disciplinas, especialmente como produtora de 

instrumentos. Em muitos casos, os engenheiros e cientistas da indústria por meio de suas 

atividades instrucionais (no sentido de que é preciso organizar e reforçar habilidades necessárias 

para conduzir práticas de laboratório, por exemplo) e promocionais ajudam a transformar o núcleo de 

algumas disciplinas.  

Para aceitar essa concepção de relação do poder com o conhecimento, destaca Lenoir, é 

central a noção de que poder não é uma força negativa que pesa sempre contra nós, mas uma fonte 

construtiva, uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social. As relações de poder estão 

engastadas nas (isto é, são ativadas pelas e exercidas mediante as) regras de formação de 

discursos.  

Ao considerar as disciplinas como mediadoras para economias de práticas sugere lançar mão 

da metáfora da “mão invisível” do mercado, que ajusta as relações entre produtores e consumidores 

das ferramentas de produção do conhecimento e esquemas de ação necessários para adaptá-los à 

economia política. 

Defende Lenoir que a abordagem que toma o campo científico como um “caso especial do 

campo cultural”, como um local de disputa, é útil para captar a tecnociência contemporânea, que é 

simultaneamente política e técnica.  

Para levar adiante um programa investigativo é necessário reunir uma variedade de pessoas 

cientificamente treinadas, técnicas, instrumentos e um quadro administrativo, a maquinaria 

heterogênea de uma microeconomia local de práticas. A tecnociência contemporânea, destaca ele, é 

carregada de prática e instrumentação, mas também de modos de competição específicos ao campo 

científico que combinam habilidades e perspicácia organizacional. A organização é tal que os 

competidores são também os consumidores de seu produto: o conjunto de técnicas, habilidades, 

instrumentos, teorias, modelos materializam-se em sistemas experimentais produtivos que são 

incorporados, mediante o uso, por outros pesquisadores.  

Tal combinação heterogênea de construção de disciplinas e pesquisa (habilidades, 

perspicácia organizacional, autoridade, credibilidade, competição, que resulta na construção de 
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disciplinas de um lado e, de outro, a combinação de competências técnicas e de laboratório com 

trabalho teórico e aspectos associados à pesquisa) é que distingue o campo científico de outros 

campos da atividade cultural. 

Para conduzir a ciência são necessários recursos financeiros, isto é um ponto óbvio, lembra 

Lenoir, mas desde o início da sua profissionalização no século XIX, como instituição situada em 

universidades e burocracias estatais, a ciência não funcionou sem administradores (e.g., auxiliares, 

burocratas). Administradores estão mais preocupados em facilitar ligações com outras disciplinas, 

permitindo a transmissão de técnicas e ferramentas conceituais do campo científico, o que demanda 

capacidade organizacional e administrativa. Os programas de pesquisa, por sua vez, estão mais 

preocupados em focar problemas (de pesquisa) e legitimar e estender os produtos de sua pesquisa.  

Para abordar este ponto Lenoir faz estudos de caso históricos visando ilustrar a distinção 

entre os processos que dirigem a pesquisa e a formação de disciplinas.  

Interesses sociais e a física orgânica de 1847 na Alemanha 

É natural a preocupação de que a boa ciência possa ser prejudicada quando agendas 

políticas e alinhamentos ideológicos começam a exercer influências sobre os fundos de pesquisa 

científica. Mas Lenoir se pergunta: está, de fato, o desenvolvimento da ciência tão imune a pressões 

externas? Não pode a boa ciência ser parte de uma rede inteiriça de instituições políticas e 

econômicas, sustentada por conjuntos de orientações de valores e por ideologias? (ibid., p. 99). 

Para discutir isto ele recorre a um estudo de caso histórico: o surgimento no século XIX, na 

Alemanha, da fisiologia experimental que teve ascendência no sucesso intelectual da escola alemã, a 

chamada física orgânica de Helmholtz, Ludwig, Brücke e Emil Du Bois-Reymond. 

Para explicar a expansão da fisiologia experimental nessa época, em que não houve 

“descobertas” concretas que resultassem em aperfeiçoamento no atendimento à saúde (ou seja, 

benefícios imediatos à sociedade), é preciso considerar a intersecção de uma variedade de 

interesses internos e externos à ciência. De um lado, havia interesses pessoais, profissionais e/ou 

sociais; de outro, interesses do Estado que deveria produzir fundos, formar uma política em um 

processo que poderia envolver interesses variados incluindo o controle social, o bem-estar social, o 

desenvolvimento econômico e os objetivos culturais mais amplos.  

Do ponto de vista interno, havia uma intensa competição dentro de um sistema universitário 

alemão descentralizado, ambiente em que cientistas talentosos e bem-sucedidos como Helmholtz 

recebiam convites de outras universidades e faziam aumentar o apoio a suas áreas de pesquisa 

fosse com salários ou recursos como laboratórios e instrumentos. Mas, só isso não explica a enorme 

expansão da fisiologia experimental na Alemanha. Para Lenoir, é crucial olhar para o papel das 

ciências naturais na formação ideológica nas décadas de 1850-60. 

Minha hipótese é que, depois do colapso de 1849, o sistema de antigos valores do 

novo humanismo foi à bancarrota; o cimento espiritual que tinha permitido à 
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sociedade prussiana avançar como uma unidade orgânica tinha sido completamente 

erodido. (...). Da metade para o final dos anos 1850, uma nova ideologia se forjou; 

estava baseada na satisfação de interesses materiais, na rejeição de todas as 

formas de idealismo na vida política e intelectual – uma ênfase, em suma, em poder 

e realismo (ibid., p. 102). 

Para ele, tal ideologia forneceu as bases para uma sociedade em mudança
12

, e a física 

orgânica de 1847 desempenhou um papel significativo na formulação da ideologia materialista. Os 

físicos não só tomaram decisões em nome de seus próprios interesses profissionais e disciplinares, 

mas também ajudaram a preparar um ambiente cultural e político mais amplo, em que essas 

atividades fossem avaliadas positivamente e ao mesmo tempo consideradas indispensáveis. Eles o 

realizaram tirando vantagem de ou criando um mercado para sua própria especialidade, bem como 

usando formas existentes de tecnologia social para organizar e controlar esse mercado (p. 103). A 

estratégia foi persuadir os públicos relevantes de que “a base da posição privilegiada das elites 

dominantes estava desgastada” e que “seu conhecimento e seus valores já não eram relevantes para 

a sociedade e o Estado”, sendo que para a nova classe emergente (e seu interesse de governar ou 

participar do governo) os intelectuais tinham uma importância estratégica. Neste caso, a classe 

emergente (burguesia industrial) não tinha metas revolucionárias e as circunstâncias históricas 

favoreceram uma aliança entre ela e os intelectuais, porque seus valores puderam ser construídos 

como um reconhecimento da legitimidade das exigências dos intelectuais. As contribuições científicas 

do grupo de Berlim, que eram, de fato, consideráveis, constituíram o passaporte dos físicos orgânicos 

para usar o sistema acadêmico para realizar seus interesses sociais em uma época de decolagem da 

industrialização alemã (final dos anos 1850 a 1870)
13

. 

O estudo mostra, para Lenoir, que a dinâmica por trás da institucionalização de uma nova 

especialidade científica não esteve restrita às estruturas institucionais da ciência alemã. Este é o 

ponto chave da sua discussão: não foi o funcionamento autônomo das estruturas da ciência alemã 

que levou à emergência da fisiologia experimental. Os cientistas valeram-se de uma pressão de fora 

do sistema, não porque tivessem organizado um lobby científico (não o fizeram), mas concentraram 

esforços na esfera político-cultural moldando uma nova ideologia que, ao mesmo tempo, acomodou 

os interesses científicos e aqueles dos grupos mais poderosos na Prússia. Isto foi essencial para 

mudar a tradicional inclinação do Ministério da Cultura (kulturministerium) pelas ciências humanas, à 

época, em favor das ciências naturais.  

O apoio às ciências naturais foi essencial para a indústria, mas não só para ela, pois 

contribuiu para a criação de um estilo de pensamento apropriado e vital para a modernização da 

Alemanha (envolveu uma reforma educacional de longo alcance, o desenvolvimento de institutos de 

                                                             
12 A Revolução de 1848, explica Lenoir, foi uma política que se centrou no príncipe Guilherme tomando o leme do Estado e 

levou o Estado prussiano para uma nova era, mais progressista com uma importante mudança na política de ciência do 
ministério de cultura e educação. 

13
 Para construir essa tese, Lenoir explica que se valeu do material de arquivo e biográfico de Emil Du Bois-Reymond, 

Hermann Helmholtz , Carl Ludwig, Ernst Brücke, Werner Siemens e Gustav Marcus, alguns dos quais desempenharam papel 
fundamental na construção da fisiologia de Berlin, como Emil Du Bois-Reymond, por exemplo, que foi figura central no grupo 

de físicos orgânicos. 
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pesquisa – na área médica, na química agrícola, na fisiologia e na física – e disciplinas orientadas 

para a pesquisa abstrata que se tornaram, mais tarde, base para a força industrial e militar da 

Alemanha
14

). 

Pesquisa rentável e o crescimento do conhecimento na Alemanha por volta de 1900 

Lenoir defende a tese de que o desenvolvimento de institutos de pesquisa com vistas ao 

lucro, na Alemanha na virada do século XX, ao contrário de ser ameaçador, foi fértil. Isto é, a 

curiosidade científica e o crescimento do conhecimento não foram inibidos em momentos em que a 

pesquisa científica foi conduzida num cenário de relacionamento complexo entre universidades, 

indústria e governo. 

Por exemplo, o desenvolvimento em campos biomédicos da imunologia – especialmente no 

Institut für Serum-Forschung und Experimentale Therapie de Paul Ehrlich – emergiram de problemas 

práticos associados ao desenvolvimento de soros terapêuticos; e em quase todos os estágios o 

relacionamento com indústrias de corantes e medicamentos alemãs foi crucial. Isto levou Ehrlich a 

propor novos arranjos institucionais entre indústria e Estado com o fim de obter apoio à pesquisa.  

Fora das universidades, um fator que impulsionou a pesquisa na Alemanha foi a introdução 

de seguros de saúde e contra acidentes nos anos de 1880. Essa política foi planejada (...) como um 

meio para integrar a classe dos trabalhadores industriais na sociedade alemã (ibid., p. 227) e teve 

como resultado o rápido crescimento de instalações hospitalares e de cuidados médicos. Além disso, 

o crescimento da indústria e de cidades como Berlim criou uma grande demanda por saneamento 

público e higiene; isso estimulou o Estado a promover a ciência médica e a apoiar a pesquisa voltada 

a problemas de saúde pública. Vários cientistas eminentes
15

 aproveitaram o momento para levar 

adiante pesquisas avançadas contra a difteria, tétano e tuberculose e obtiveram apoio à construção 

de institutos especializados. Alguns desses institutos puramente científicos foram criados fora 

das universidades e em cooperação com a indústria farmacêutica. 

A Alemanha também se preocupou com a academia, com o crescimento da Física e da 

Matemática para atender às necessidades da indústria de mecânica de precisão. Mas em função das 

rígidas hierarquias das universidades alemãs, a solução, assevera Lenoir, foi uma política de 

colaboração entre a ciência acadêmica e a indústria, que reuniu tanto interesses do Estado quanto da 

emergente indústria alemã. A indústria química Höchst foi um exemplo da colaboração estratégica 

entre indústria e universidade, tinha interesse no desenvolvimento lucrativo de preparos químicos e 

                                                             
14

 Um dos fatores que contribuíram à ascensão meteórica da Alemanha imperial foi, segundo Lenoir, o acolhimento dado à 

ciência; rendeu-lhe vantagens econômicas e ideológicas manter uma posição de liderança da produção do conhecimento 
científico. Por volta de 1870, os alemães estavam rapidamente transformando sua cultura em uma cultura dominada por 
cientistas, ao passo que, ao longo da primeira parte do século, eles tinham definido seus heróis culturais como poetas e 

filósofos idealistas (ibid., p. 169). Idealismo político significava um pensamento político orientado por ideias filosóficas e morais 

que representavam o interesse de grupos sociais particulares, ao passo que na metade desse século um grupo de pessoas e 
intelectuais politicamente ativos e marcados por ideias iluministas, racionalistas e de lei natural expandiu-se para incluir 

negociantes, industriais, jornalistas e até trabalhadores. 

15  Lenoir cita o bacteriologista Robert Koch que foi diretor, ao mesmo tempo, do laboratório bacteriológico no 

Reichsgesundheitsamt e do Institut für Hygiene, na universidade de Berlim. 
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estabeleceu acordos com a Universidade de Geissen, que teve o papel de procurar talentos nos 

laboratórios da universidade e encorajá-los a trabalhar em tópicos de interesse da fábrica. Um 

exemplo foi o pesquisador Paul Ehrlich que foi beneficiado por essa política, pois desde o início de 

sua carreira foi abastecido com tinturas pela Höchst e no processo de explorar o uso de corantes 

como agentes para o tingimento histológico ele se tornou um mestre na química de tinturas, 

explorando várias teorias a respeito de como as tinturas se fixam em fibras o que o levou a 

desenvolver uma teoria dinâmica da ação farmacológica (ibid., p. 233). Mas a conexão com a Höchst 

impulsionou o trabalho de Ehrlich na teoria da imunidade, ele fez um acordo com a fábrica, em 1892, 

para a produção em larga escala do soro de difteria o que culminou com sua teoria da cadeia lateral 

como mecanismo para a reação de imunização (a produção de vacinas). 

Assim, defende Lenoir, antes de tratar universidades e indústrias como organizações 

fechadas, delimitadas, é preferível considerar a história de algumas empresas que souberam 

negociar fronteiras disciplinares e erigirem-se ao lado (não dentro) das paredes da universidade. 

Stanford, universidade empreendedora, e o Vale do Silício 

Em outro estudo de caso histórico Lenoir afirma que a Universidade de Stanford é um 

exemplo paradigmático entre universidades geradoras de inovações que levam à criação de novas 

firmas de base tecnológica (Lenoir, 2005, p. 239) e que a atividade empreendedora de Stanford é, em 

geral, considerada sinônimo do nascimento do Vale do Silício. Há estudos, argumenta ele, que 

mostram que ex-alunos e docentes de Stanford respondem por mais de 1.800 empresas de base 

tecnológica do Vale do Silício e são responsáveis por 37% de todos os empregos de alta tecnologia 

da região (e. g., a Hewlett-Packard).  

Defende Lenoir que a interação de Stanford com a indústria não é um relacionamento de mão 

única. A universidade tem desempenhado um importante papel na moldagem econômica da região, 

mas as empresas do Vale do Silício foram igualmente centrais na moldagem dos campos da 

pesquisa em Stanford. Grandes empresas de alta tecnologia, capitalistas de risco, instituições 

acadêmicas e governamentais de pesquisa formam um ecossistema de inovação e 

empreendedorismo marcado por fluxos dinâmicos entre o Vale e Stanford. A chave, argumenta ele, 

para entender esses fluxos dinâmicos é o apoio financeiro dado pelo governo federal à pesquisa e ao 

desenvolvimento a grandes universidades, bem como o estímulo dado pela pesquisa à indústria. A 

Universidade de Stanford foi bem-sucedida na obtenção de recursos federais
16

 para a pesquisa 

científica, que fosse, ao mesmo tempo, industrialmente relevante. Embora a universidade conte com 

apoio industrial, este é pouco significante, pois 90% de seu orçamento para pesquisa vem de fontes 

federais. Uma estratégia importante tem sido que os pesquisadores de Stanford nas áreas da 

biotecnologia, ciência de materiais, ciência da computação, engenharia elétrica e outros campos 

compensadores em termos financeiros estão se tornando, com encorajamento da direção da 

                                                             
16

 A fonte principal do orçamento da Stanford para a pesquisa é o governo federal através do Instituto Nacional da Saúde (NHI 

– National Institute of Health); a Fundação Nacional de Ciência (NSF – National Science Foundation), o Departamento de 

Defesa e outros órgãos governamentais (Lenoir, 2005, p. 241). 
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universidade, criados da indústria ao vender suas invenções para financiar sua pesquisa e obter 

ganhos financeiros pessoais. O licenciamento das invenções (entre 1970 e 2003, obteve 5.324 

divulgações de invenções e patenteou 1.371 invenções), no entanto, gera receitas pequenas frente 

às necessidades de pesquisa da universidade. 

Stanford desenvolveu uma estratégia eficiente para permanecer na pesquisa de ponta:  

Por um lado, ela desenvolveu-se como uma instituição empreendedora, 

altamente flexível, que procura ativamente absorver novas áreas de avanço 

tecnológico e científico que surgem na indústria do Vale do Silício e em 

outros lugares e transformá-las em áreas de pesquisa científica 

merecedoras de apoio federal para a pesquisa. (...). Igualmente eficaz é a 

transferência de ideias, técnicas, pessoal e tecnologia de projetos de 

pesquisa com financiamento federal de Stanford para novas empresas na 

área do Vale do Silício, que, ocasionalmente, tornam-se pioneiras em novas 

áreas que transformam a paisagem da pesquisa (ibid., p. 241). 

Para Lenoir, quando se examina a fundo as características de inovações geradas pela 

universidade o que faz a diferença é um ambiente que incentiva o trabalho colaborativo entre 

departamentos e faculdades (e.g., entre engenharias e medicina, computação e biotecnologia, 

nanotecnologia e comunicação). Lenoir sustenta que o programa de licenciamento de tecnologia 

visando comercialização da pesquisa feita por Stanford não é só economicamente relevante, mas a 

interação com a indústria “produz ciência de ponta” e aumenta a vantagem competitiva dos 

pesquisadores da universidade na obtenção de financiamentos federais.  

Estudos recentes mostram que a colaboração com a indústria tem tido efeitos positivos no 

sentido de aumentar a produtividade de cientistas de Stanford; o trabalho de “estrelas da ciência” 

desempenha um papel importante para determinar quais empresas que utilizam “descobertas” 

avançadas terão maior sucesso; além de esses cientistas publicarem, muitas vezes, textos científicos 

em maior quantidade e de melhor qualidade durante o período em que estão envolvidos com a 

indústria.  

Assim, defende ele, o licenciamento e a transferência de tecnologia representam um 

intercâmbio de mão dupla, no qual ocorrem trocas de conhecimento, ideias e práticas (ibid., p. 300). 

Considerações finais 

Não há dúvidas de que é importante aceitar a validade de estudos históricos, como nos 

mostra com enorme habilidade e coerência argumentativa Timothy Lenoir, mas também é preciso ter 

cuidado para não estender demais teses sobre a ciência com base em certos episódios locais para 

não passar a ideia de que o conhecimento científico é subjetivo ou pouco confiável. De qualquer 

modo, é inegável que as disciplinas científicas, na maioria das vezes, são instituídas em contextos 

“externos” à própria ciência. Resultam da combinação de condições políticas, econômicas e sociais. 

Como argumenta Lenoir, o conhecimento científico é socialmente construído, mas isto não quer dizer 
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que seja fictício, subjetivo, arbitrário ou irracional (ibid., p. 256), ao contrário, fornece explicações 

confiáveis incorporando os aspectos sociais. 

Refletir a forma como os avanços científicos são alcançados é de importância indiscutível 

para problematizar a educação científica. Perceber que a ciência moderna é cada vez mais mediada 

pela técnica e pela instrumentação e, neste ponto, depender da indústria é tão importante quanto 

aceitar que a indústria é alavancada pelo avanço da ciência. Lenoir propõe que ciência e indústria 

estão “muro a muro” contribuindo mutuamente e se desenvolvendo. Sua visão de ciência auxilia-nos 

a perceber as conexões frutíferas entre indústrias, universidades, Estado e a compreender melhor o 

contexto de produção do conhecimento científico.  

Poderíamos refletir sobre se essa conexão frutífera entre universidade e indústria, entre 

pesquisa científica (usualmente feita na universidade) e indústria existe em todos os países? Citamos 

aqui dois exemplos de estudos de caso feitos por Lenoir: a Alemanha e os Estados Unidos. Mas 

como seria essa conexão em países onde a “indústria” é apenas montadora ou em países onde há 

pesquisa científica, mas dela resultam apenas “papers” e quase nenhuma patente de natureza 

tecnológica? Seria o caso de países subdesenvolvidos, mas não só, provavelmente também 

naqueles dos “BRICS”. Isto passa a ser um ponto de reflexão: se levássemos em conta tais conexões 

em países subdesenvolvidos, possivelmente teríamos que ou admitir que não fazem ciência ou 

teríamos que modificar muito nossa noção de ciência. Como dito, tudo isso incita à reflexão, à 

discussão. 

Por outro lado, as conexões explicitadas por Lenoir em seus detalhados estudos de caso 

mostram-nos condições “concretas” e situadas em que se dá a ciência enquanto conhecimento que 

se faz sempre “localizado”; aclaram as interfaces entre ciência e indústria, a economia, a sociedade, 

os grupos profissionais, em momentos de grandes desenvolvimentos. Isto pode ajudar professores a 

estudantes a perceberem que compreender o surgimento de uma nova disciplina, ou uma 

“descoberta” científica, por exemplo, vai além de fazer uma reconstrução lógica da investigação 

científica. Requer uma abordagem complexa, pressupõe reconhecer que a ciência não é 

desinteressada, que não se baseia na busca do “conhecimento pelo conhecimento” nem é autônoma. 

A combinação de fatores “externos” à própria ciência é fundamental para a seu desenvolvimento com 

reflexos para a sociedade. 
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5. BRUNO LATOUR  

Bruno Latour é um sociólogo francês, nascido em 1947, doutor em Filosofia e fundador dos 

chamados estudos etnográficos, ou antropológicos, da ciência. Foi professor no Institut d'Études 

Politiques de Paris, ensinou na École Nationale Supérieure des Mines de Paris e na Universidade da 

Califórnia, em San Diego, entre outras. É autor de uma pesquisa etnográfica que buscou 

compreender a natureza da ciência a partir do interior de um espaço muito particular para seu 

desenvolvimento: o laboratório. Esse estudo resultou em uma obra que ganhou notoriedade intitulada 

A Vida de Laboratório (1997, 1ª edição é de 1979). Mais tarde, voltou seu olhar para os efeitos da 

ciência nas culturas – a relação entre o discurso científico e a sociedade, a indústria, a técnica e 

escreveu Jamais fomos modernos (Latour, 1994). Neste estudo, ele discute como a modernidade 

teria sido o argumento usado para distinguir o Ocidente dos povos que foram considerados primitivos, 

não ocidentais, ou não modernos. Essa distinção, adverte Latour, precisa ser reinterpretada se 

quisermos compreender os conflitos da sociedade contemporânea, e melhor situar o papel do 

discurso científico.    

Como ele próprio narra (Latour, 2008), após concluir o curso de Filosofia ingressou no serviço 

militar e ali descobriu e converteu-se aos métodos empíricos de campo (tomados emprestados dos 

antropólogos). Iniciou, assim, um programa de pesquisa que ele denominou antropologia simétrica. A 

questão, argumenta ele, é que a antropologia convencional estuda o coração de outras culturas 

(religião, economia, costumes exóticos, bruxarias), como, por exemplo, as africanas, mas 

estranhamente se limita a estudar as margens da nossa cultura ocidental (e. g., artes e tradições 

populares, festas, representações simbólicas dos camponeses, guetos). O “coração” de nossa cultura 

ocidental não é (não era) objeto de estudos (e.g., a engenharia dos metrôs, a indústria, a ciência, a 

técnica). Nisso reside, afirma ele, a assimetria. 

A vanguarda dos estudos antropológico/etnográficos 

Latour interessou-se por uma epistemologia aberta (densa e artesanal), com os objetos com 

os quais os cientistas trabalham, com a prática de construção de algoritmos e da escrita de 

equações, mas também com as máquinas, os instrumentos, as ideologias, a infância dos cientistas, 

os pequenos detalhes (e. g., de Pasteur se descreverão contemporaneamente o seu laboratório, o 

que faz, os seus micróbios, os seus instrumentos... Latour, 2008, p. 19). Sua crítica à epistemologia 

tradicional é de que os epistemólogos buscam, em geral, uma explicação das ciências baseada na 

noção de que a razão triunfa sempre sobre as condições de produção do conhecimento e, desta 

maneira, acabam eliminando-as, embora considere importante o estudo histórico da obra de Kuhn 

(2003), por exemplo.  

Em seu programa de pesquisa denominado antropologia simétrica, a ideia central é analisar 

com os mesmos métodos e princípios – os da etnografia, ou antropologia – tanto a nossa cultura 

moderna quanto as outras culturas, tanto as margens quanto o “coração” das sociedades, desvelando  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27Etudes_Politiques_de_Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27Etudes_Politiques_de_Paris
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_mines_de_Paris_(Mines_ParisTech)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_da_Calif%C3%B3rnia_em_San_Diego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_da_Calif%C3%B3rnia_em_San_Diego
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“o coração” dos diferentes lugares em que se produz aquelas que são consideradas as “verdades” 

mais fundamentais para a sociedade moderna: as ciências.  

Como ele próprio narra, fez esse estudo sem se basear no que os cientistas e pesquisadores 

dizem de si mesmos, mas os tomando como o que os antropólogos chamam de “informantes” e 

através de imersão no laboratório, estabelecendo uma relação mais direta e completa com os 

pesquisadores, detalhando a prática científica.  

Nesse sentido, é importante destacar que Latour não investe contra a ciência. Seu ponto é 

que as ciências oferecem muito mais do que a distinção entre enunciados científicos e não científicos. 

As ciências constroem novos “seres” e colocam os humanos em contato com esses “seres” (e.g., 

partículas elementares, micróbios, transistores) que não existiriam se não houvesse a pesquisa 

científica.  

Para realizar sua pesquisa, afirma ele, assumiu o seguinte postulado:  

Se se quer compreender a sociedade contemporânea, é necessário estudar a sua 

principal fonte de verdade, a ciência. O que aconteceria se aplicássemos métodos 

antropológicos e etnográficos à produção científica? (Latour, 2008, p. 8). 

Passou, assim, dois anos (entre 1975 e 1977) em um laboratório de neuroendocrinologia do 

Instituto Salk, na Califórnia, imerso em um grupo de cientistas chefiados por Roger Guillemin 

enquanto trabalhavam em um projeto que culminou em um Prêmio Nobel. Ali Latour pôde fazer um 

escrutínio das ações, das técnicas, da aparelhagem, das relações pessoais e profissionais, da 

circulação e origem de ideias, da escrita de artigos, entre outros aspectos da produção científica. O 

resultado, como já dito, foi o livro A Vida de Laboratório (1997), que investe contra o ideal de uma 

ciência pura, como afirma Stengers (2002), e é considerado o primeiro estudo etnográfico da ciência.  

Nesse laboratório, à época um moderno laboratório de neuroendocrinologia, Latour colocou 

em prática o que ele chamou de métodos antropológicos clássicos e ocupou-se de tudo o que estava 

no laboratório: da disposição espacial às relações familiares dos pesquisadores; das metodologias 

empregadas para sintetizar (peptídeos) à descrição dos experimentos e testes; das reuniões e 

discussões de grupo à construção de relatórios, rascunhos e por fim artigos.  

Sua narrativa detalhada mescla anotações em diários de campo com a análise de entrevistas 

com os membros do grupo de pesquisa e faz surgir uma nova visão da produção científica
17

 como até 

então não se tinha conhecimento. 

                                                             
17

 Edgar Lyra (Lyra, 2010) ao falar da importância da obra de Karl Popper destaca que ele colocou em discussão não apenas 

os métodos científicos modernos criticando as teorias epistemológicas de sua época, mas também foi um pensador político, 

embora seu posicionamento político tenha sido menos original do que o de seus contemporâneos (e.g. Bertrand Russell). Mas 
Popper ocupa um lugar central no debate filosófico que discutiu a fundamentação da tese do “cientificamente comprovado”, 
nos anos 1920 na Europa, a partir do momento que se percebeu que a ciência ocupava um lugar cada vez mais destacado 

como nossa principal forma de construção da verdade. Popper não acreditava que o ser humano, quer fosse pela ciência ou 
por outra via, pudesse chegar à verdade e ter a certeza de tê-lo feito. Ele achava que teses que reivindicavam para si o status 

de verdade definitiva eram teses rechaçadas, dado que nosso conhecimento é transitório e conjectural.  
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Observando o ambiente físico do laboratório, o trabalho e os movimentos dos pesquisadores, 

as relações e associações com outros laboratórios, o funcionamento e o papel da instrumentação 

(que torna possível o fenômeno, a existência de novos “seres” e novas propriedades), o processo de 

produção de afirmações (a inscrição literária, ou seja, artigos), as relações estratégicas e políticas do 

chefe do laboratório com outras instâncias e com outros grupos de pesquisa, as questões éticas e 

morais (ou mesmo a falta delas) permitiram a Latour lançar sobre a vida daquele laboratório um olhar 

diferenciado e também compreender melhor como e porque os enunciados da ciência não são 

dissociáveis das suas condições de produção. 

Percebeu que a ciência não é apenas produtora de enunciados científicos, pretensamente 

embasados na objetividade e racionalidade científica. A ciência, defende ele, oferece algo de mais 

fundamental: coloca os humanos em contato com “seres” que, se não fosse ela (a ciência), não 

fariam parte do nosso mundo (e. g., moléculas, sensores). Não se pode pensar em economia sem os 

economistas, em pedagogia sem os pedagogos, em física sem os físicos (Latour, 2008, p. 27). Esse 

escrutínio, para Lenoir (2004), embora possa ser considerado um microestudo em que o contexto é 

limitado à cultura do laboratório, compõe um programa de trabalho caracterizado como o que David 

Bloor (1981) chamava de programa forte do construtivismo social em ciência
18

. 

Vida de laboratório 

Para tentar acompanhar como a obra (Latour e Woolgar, 1997) consegue desvelar as 

complexas relações da vida do laboratório e as diversas e intrincadas etapas de construção de um 

fato científico, as regras e os objetivos que movem os cientistas e a dependência que seu trabalho 

tem do instrumental e da técnica, bem como a importância das relações cooperativas, às vezes 

competitivas, entre os pesquisadores de uma mesma área, a luta por financiamento e 

reconhecimento, a origem, às vezes arbitrária, das ideias e o poder de persuasão do discurso dos 

cientistas, nada melhor do que nos valermos das próprias palavras de Latour, enquanto observador 

imerso no laboratório, como já foi dito.  

Sobre o trabalho dos pesquisadores com quem conviveu e a origem dos recursos que 

mantinham o laboratório, ele escreve:  

Dir-se-ia que o trabalho de todos eles é guiado por um campo invisível, ou que eles 

formam um quebra-cabeça quase terminado e que talvez chegue a se completar 

ainda hoje. Tanto os edifícios em que essas pessoas trabalham quanto as carreiras 

que seguem estão salvaguardados pelo lnstituto Salk. O dinheiro do contribuinte 

norte-americano chega todo mês, via National Institute of Health ou National Science 

Foundation. Às vezes há coletas privadas, organizadas para garantir o trabalho dos 

pesquisadores. As futuras conferências e exposições são ansiosamente aguardadas 

por todos. A cada dez minutos o telefone toca (...). (ibid., p. 11). 

 

                                                             
18 David Bloor (1981) chamava de "programa fraco" a ideia de que era suficiente cercar a "dimensão cognitiva" das ciências 

com uns poucos "fatores sociais" para ter o direito de ser chamado de historiador e sociólogo. O “programa forte” exigia, ao 
contrário, que se investisse no núcleo, no conteúdo das ciências, independentemente do método utilizado para tal.  
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Das instalações do laboratório de Fisiologia, ele descreve: 

Fizeram-me percorrer o laboratório. À direita, na fisiologia, só há mulheres de jaleco 

branco, e elas não param de trabalhar. Só há um homem na fisiologia (...). É o 

criador e matador de ratos brancos. Há milhares de ratos, ratos puros, segundo me 

dizem, incestuosos há dezenas de gerações. É na guilhotina que rolam suas 

cabeças. Mãos hábeis quebram crânios, extirpam o cérebro, separam 

cuidadosamente as hipófises (...).  Eu não sabia mais se esse real era racional e se 

essas hecatombes tinham como objetivo atingir o melhor dos mundos científicos 

possíveis. (ibid., p. 15). 

A respeito do trabalho no laboratório de Química (anexo ao de Fisiologia), escreve: 

(...) pelo que pude compreender, havia uma molécula que os químicos ainda não 

haviam obtido. Ela nunca estava suficientemente pura. À medida que mencionavam 

a pureza, a excitação aumentava. Os ascetas tornavam-se caçadores. Falava-se ao 

telefone, de Tóquio a Oxford. (...).  Cristalizada, a molécula aguardava. Extraída do 

cérebro onde reagia com milhares de companheiras, abandonada pelas proteínas 

que a protegiam e que não puderam resistir à tripsina, ela não podia atuar como 

sempre atuara, dissimular-se em milhões de artefatos, misturar-se ao ruído de fundo 

(...). Compreendi que se conseguissem purificá-la ainda mais, iriam tomar 

champanhe, cada qual escreveria dezenas de artigos (...). Como me haviam dito, eu 

iria presenciar descobertas científicas. (ibid. p. 16). 

Uma assunção básica para desvelar as malhas da rede do laboratório (a complexa relação 

entre hipótese, observação, testes e experimentação), aspecto inerentemente associado à natureza 

da ciência, é, segundo Latour, superar a distinção entre “contexto de descoberta” e “contexto de 

justificação” 

É possível, na verdade, admitir a existência de uma prática de laboratório, de uma 

competência local, de habilidades tácitas e, ao mesmo tempo, fingir que tudo isso 

não existe. Basta distinguir o contexto de descoberta, cheio de som e fúria, de 

desordem e de paixões, e a ele opor o contexto de justificação, calmo e 

ordenado. (...) em lugar de uma distinção entre os contextos de descoberta e 

justificação, temos uma gama contínua de transformações, de traduções, de 

deslocamentos que reatam a “ciência da descoberta” do laboratório de origem 

com a “ciência justificada” dos outros. (ibid., pp. 32/33, grifo nosso). 

Latour assume que os contextos da descoberta (o laboratório) e da justificação (a teoria) são 

indissociáveis, e que não é possível compreendermos a natureza da ciência se não levarmos em 

conta o contexto da descoberta, as tentativas e erros, os insucessos, a retificação de hipótese, etc.  

Sobre os distintos espaços físicos do laboratório, o observador, segundo ele, choca-se com: 

(...) uma separação muito clara entre duas zonas do laboratório. Uma (Seção B) está 

cheia de aparelhos diversos; a outra (Seção A) contém exclusivamente livros, 

dicionários e artigos. Na seção B o observador constata que a aparelhagem é 

utilizada em diferentes tarefas: corta-se, cose-se, mistura-se, agita-se, marca-se (...). 

Na seção A trabalha-se apenas com material escrito: lê-se, escreve-se, bate-se a 

máquina. (ibid., p. 37). 

(...) artigos de revista cobrem a mesa de um dos "doutores" da Seção A. (...). É 

como se dois tipos de literatura estivessem justapostos: publicações externas ao 

laboratório e documentos produzidos no interior do laboratório - esquemas 

rabiscados com pressa e várias folhas de papel contendo números (ibid., p. 40).  
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O estudo de Latour sugere que outros estudos, em outros laboratórios ou gabinetes de 

cientistas, podem ser muito úteis para melhor compreendermos a ciência de que somos herdeiros. 

Um exemplo, no campo da Física, mas, é claro, com muito menor abrangência pode ser encontrado 

em Massoni (2009), que buscou lançar um olhar etnográfico a um Laboratório de Supercondutividade 

e Magnetismo, na UFRGS. As situações, os espaços, as relações, não são em grandes linhas 

diferentes daquelas observadas por Latour, ainda que nos dias atuais a Física seja uma atividade 

cada vez mais dependente de uma aparelhagem sofisticada, apoiada na construção de modelos 

teóricos e computacionais cada vez mais complexos e fortemente embasados na matemática, que 

assume um papel não apenas instrumental, mas construtivo, acima de tudo. Foi possível perceber 

certos traços que podem ser considerados “comuns” ao quotidiano de distintos laboratórios como, por 

exemplo, o desenvolvimento de grande quantidade de trabalho debruçado em temas de fronteira; a 

maioria dos fenômenos observados surge nos instrumentos utilizados e estes são indispensáveis à 

própria pesquisa, de maneira que todo o trabalho pára quando um aparelho quebra ou é substituído 

por um novo. Nesse sentido, parece haver uma interconexão entre a indústria (fabricante de novos 

equipamentos) e a ciência (que projeta essas máquinas de que precisa para ir mais fundo no 

escrutínio da realidade). Além disso, foi possível perceber (no caso do laboratório de Física) o quanto 

é importante o domínio, pelos novatos e doutorandos, de uma linguagem especializada, linguagem 

que é compartilhada através de publicações, seminários, encontros e outros eventos científicos.  

A instrumentação para Latour tem um destaque especial: 

Na realidade, o laboratório distingue-se pela configuração particular dos aparelhos 

que chamamos de inscritores.  O que os torna tão importantes é o fato de que 

nenhum dos fenômenos "aos quais eles se referem" poderia existir sem eles. Sem o 

bioteste, por exemplo, não há como dizer que uma substância existe (Latour e 

Woolgar, 1997, p. 61). 

Há outros requisitos que os membros da equipe do laboratório devem ter para que o 

resultado final seja alcançado. Habilidades e domínios específicos (e. g. manipular aparelhos, testar, 

controlar) são exigidos:  

(...) cada uma das etapas é crucial: caso seja omitida ou mal desempenhada, todo o 

processo é reduzido a nada. É bem mais difícil obter uma "bela curva" do que uma 

nuvem caótica de pontos aleatórios, cuja configuração não pode ser repetida. Para 

evitar essas possibilidades catastróficas, foram realizados esforços no sentido de 

rotinizar as ações (...). (ibid., p. 67).  

Os autores e leitores (como uma tribo, a tribo do laboratório, para Latour) precisam também 

desenvolver outras habilidades, mais sociológicas: 

(...) arte da persuasão. Essa última habilidade serve para que os pesquisadores 

convençam os outros da importância do que fazem, da verdade do que dizem e do 

interesse que existe no financiamento de seus projetos. A capacidade de persuasão 

é tal que eles conseguem convencer os outros, não porque estejam eles próprios 

convencidos, mas porque estão seguindo uma orientação coerente de interpretação 

dos dados. Outros estão persuadidos de que não estão persuadidos, de que não há 

qualquer intermediação intervindo entre o que é dito e a realidade (ibid., p. 68). 
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A vivência de Latour no laboratório por dois anos permitiu-o afirmar que o fator humano (o 

pesquisador como elemento de um grupo) e suas qualidades políticas são cruciais para “provar” um 

argumento quanto para vencer em habilidade um adversário. As regras de comportamento são pouco 

visíveis em épocas de atividade normal, mas podem ser vislumbradas em momentos de 

reorganização “da tribo”:  

(...) com base em um trabalho de apenas alguns meses, Guillemin conquistou uma 

situação de destaque, enquanto Burgus e Vale caíam na rotina. Eles continuaram 

escrevendo artigos sobre os fatores de liberação clássicos, com efeitos de retorno 

progressivamente descendentes (...).   

Esse exemplo de mudança súbita esclarece a importância que as pessoas 

concedem ao crédito e ao reconhecimento. Guillemin investiu todo o seu crédito em 

recursos para uma nova área. Usando muito o telefone, contatou vários colegas em 

outros laboratórios, lançou pesquisas de ampla envergadura, trocou de substâncias, 

de séruns e produziu novos dados no interior da subdisciplina recém-definida. (...). 

Outros esforços de pesquisa desenvolvidos pelo grupo foram eclipsados pelo 

sucesso espetacular das novas substancias (Latour e Woolgar, p. 259). 

O fato científico  

Sobre a construção do “fato científico”, e sobre se é possível eliminar o contexto social e 

histórico desse processo, Latour afirma que um fato é uma construção social (em seu estudo, o fato 

científico foi: o TRF(H)
19

). É sociológico porque o que se entende por TRF varia no próprio interior da 

rede formada por aqueles que a ele dedicam sua existência (p. 109); dois laboratórios diferentes o de 

Guillemin e o de Schally usavam dois nomes diferentes para designar a mesma coisa (TRF, 

expressando “fator”, pela equipe de Guillemin e TRH, expressando “hormônio” na equipe de Schally). 

Para Latour, a diferença de expressões reflete uma diferença de paradigmas, além de aparecer, nos 

fragmentos que se seguem, situações claras de competição (entre grupos e dentro dos grupos de 

pesquisa): 

As duas equipes não concordavam que a descoberta havia sido simultânea. Cada 

qual pretendia ter sido a primeira, acusando a outra de ter recebido os créditos 

graças às deliberadas ambiguidades dos relatórios de pesquisa.  (ibid., p. 109). 

Ao todo, quatro equipes trabalharam no isolamento do TRF. Duas delas dirigidas 

especificamente por Schibuzawa, no Japão, e por Schreiber, na Hungria, 

abandonaram as pesquisas (...). A equipe de Schally deu início às pesquisas sobre o 

TRF(H) em 1963. Somente o grupo de Guillemin manteve sua presença nesse 

campo de pesquisa durante todo o período 1962-1969. (ibid., p. 112). 

(...) decisão de se embarcar na pesquisa sobre o TRF levou à postulação da 

existência de novos fatores discretos, e que esses fatores eram peptídios. Embora 

na época a ideia de que o cérebro regulava a hipófise fosse um pré-requisito para 

ser neuroendocrinológico, também era possível afirmar que essa regulação devia-se 

a fatores conhecidos, como a ocitocina e a vasopressina. (p. 116). 

A decisão de buscar a estrutura do TRF(H) também envolveu despesas 

consideráveis, porque, embora existam, os peptídios só estão disponíveis em 

quantidades ínfimas (...). A coleta e o tratamento de milhões de hipotálamos 

representou uma tarefa colossal. (p. 117).  

                                                             
19 TRF(H) refere-se a uma enzima (um hormônio) produzida/secretada pelo cérebro, pelo hipotálomo, a pandorina.  
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(...). Pode-se fazer uma ideia da resistência a esse programa quando se compara a 

estratégia adotada por Guillemin com a de Harris, um dos fundadores da disciplina. 

Mesmo depois de ter aliciado um químico cuja única função era isolar um outro fator, 

o LRF, o teste que Harris fez era lento e malconcebido, impedia o químico de filtrar 

um número de fatores superior a cinco ou oito por mês. Se tivesse deixado o 

químico trabalhar em seu próprio ritmo, teria obtido frações em quantidades bem 

maiores (...). Como de hábito, no entanto, o químico teve que se curvar, e o fisiólogo 

manteve o teste que ele considerava mais interessante. (pp. 117-118). 

Como Guillemin estava firmemente resolvido a identificar a sequência do TRF, e 

como não hesitou em operar urna reformulação total da disciplina centrada nesse 

objetivo crucial, surgiram novos critérios de confiabilidade. (p. 121). 

Entre 1962 e 1966 (inclusive), os dois grupos publicaram 41 artigos ao todo, 

exclusivamente dedicados às tarefas de isolar e caracterizar o TRF. Eram 24 artigos 

do grupo de Guillemin e 17 do grupo de Schally. A diferença reflete o fato de que o 

TRF era o principal programa do grupo de Guillemin, mas não passava de um 

programa secundário para a equipe de Schally (...). (p. 135). 

Essa sequência de citações busca ilustrar como Latour percebeu (juntando depoimentos, 

sequências temporais, tomadas de decisões e fatores diversos) a forma como se assume que um 

enunciado pode ser lido como "contendo" um fato (ou ''estando submetido" a um fato). Isso mostra os 

complexos processos que tornam o fato científico possível. Sobre a produção de novos “seres” no 

laboratório Latour identificou várias etapas, por exemplo, a fase de testes (no caso, biotestes), o ciclo 

de purificação, a identificação da substância isolada – no caso do laboratório observado por Latour, o 

TRF altamente purificado. Assim relata Latour parte desse processo: 

Por volta de 1968, o TRF havia importado para seu campo inúmeras técnicas 

provenientes de outras disciplinas - o que pode ser atestado pelo número de 

citações novas que se encontram nos artigos sobre o TRF (...). A escolha de uma 

estratégia que consiste em "obter a estrutura a todo preço" engendrou o recurso a 

técnicas vindas de outras disciplinas (...). De início, os autores apelaram para 

setores melhor estabelecidos da endocrinologia clássica para obter biotestes 

confiáveis. Depois, tomaram emprestadas técnicas de purificação da química dos 

peptídeos. Isso se tornaria relativamente simples depois que Guillemin obteve uma 

purificação da ordem do milionésimo, em 1966. Em seguida, os atores acumularam 

uma grande quantidade de extratos de cérebro. Embora difícil, essa tarefa 

praticamente demandava apenas que se conduzisse uma administração de forma 

correta e que se acumulasse uma boa dose de paciência. Tal transformação do TRF 

em plano triplo elevou consideravelmente os padrões de pesquisa. Na verdade, o 

grau de habilidade química demandado era tão alto que vários grupos atuantes na 

competição (e que, segundo os termos de Schally, "não tinham peito") esfacelaram-

se. (ibid., pp. 141-143). 

Assim, a produção de um novo “ser” ou “fato científico” não é neutra. Ao contrário, depende 

de movimentos dos membros da comunidade científica que desempenham, individualmente ou 

coletivamente, diferentes papéis. Às vezes envolvem a própria constituição de um campo disciplinar 

(no caso, a neuroendocrinologia). De outro lado, há a “construção social” de um mundo que permite 

aos frutos dessa disciplina “fazer história” com os interesses sociais, econômicos, políticos, 

industriais. 
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A credibilidade científica 

As mudanças na estrutura de um grupo no interior do laboratório, segundo Latour, não tem 

regras claras, mas parecem fortemente associadas à credibilidade dos pesquisadores, à projeção 

externa em função da energia dispendida para captar novos recursos, à ousadia na proposição de 

novas técnicas, ao número de citações, etc.. São vários aspectos que influenciam não apenas a 

carreira individual, mas a credibilidade e ampliação da produção do próprio laboratório: 

Com a credibilidade aumentada, Vale tomou a direção da seção de fisiologia e 

chegou a ser considerado chefe oficial das operações. Foi assinado um contrato de 

vários milhões de dólares para que o laboratório se dedicasse, durante cinco anos, a 

pesquisas sobre diabetes, controle da natalidade e efeitos sobre o sistema nervoso 

central. O nome de Guillemin desempenhou um papel decisivo para a assinatura do 

contrato (...). Nesse estágio, o capital de Guillemin (em termos de citações como 

principal autor) estava em queda, enquanto o de Vale subia muito (ibid., p. 256). 

No dizer de Latour, a produção de dados confiáveis é indispensável, mas também é 

indispensável que o pesquisador tenha iniciativa, capacidade de persuasão e disposição para fazer 

contatos externos. São esse os meios de ativar o ciclo de credibilidade do laboratório e de colocar em 

movimento a “economia política” da ciência. Essa dinâmica permite que mais tarde os pesquisadores 

tirem, eles próprios, proveito e possam afirmar que “tiveram ideias” e com isso conseguiram atrair 

dinheiro e equipamentos para garantir seu trabalho. Desse ponto de vista, afirma Latour, não estão 

muito distantes dos homens de negócios ou dos políticos. 

É possível explicar, afirma ele, o comportamento dos pesquisadores em termos de “normas”, 

de “método científico” ou de busca por reconhecimento, mas isso é supérfluo. São tantas as pressões 

econômicas que cercam o pesquisador, a um só tempo capitalista independente e empregado, que 

se torna possível prendê-lo solidamente nessa posição, de modo a extrair dele um fato igualmente 

sólido (ibid., p. 263). Latour não deixa bem claro o que quer dizer ao falar em pressões econômicas 

(além de ter a ver com atrair dinheiro e equipamentos para garantir as operações do laboratório), 

mas, de fato, principalmente na área onde ele se “enculturou” em um laboratório, “uma molécula 

nova” pode valer milhões de dólares
20

. Nessa área, a pesquisa é, em muitos casos, financiada com 

vistas à produção de novas “substâncias” que poderão gerar grandes lucros aos financiadores. Por 

outro lado, em áreas apenas promissoras à geração de lucros, a curto e médio prazo, como a Física, 

por exemplo, é bem mais difícil obter apoio financeiro. Laboratórios de pesquisa em Física, como por 

exemplo, de supercondutividade (Santarosa, Parisoto e Moreira, 2016) sofrem muito com a falta de 

recursos financeiros e equipamentos. 

 

                                                             

20
 Latour aponta que o laboratório não se ocupa exclusivamente do que se chama de pesquisa fundamental, pois mantém 

múltiplas relações com clínicos e indústrias, através de patentes (inúmeras substâncias “descobertas” no laboratório (e suas 

análogas) são patenteadas, são legalmente descritas como tendo sido “inventadas” o que mostra que o estatuto ontológico dos 

enunciados tem pouca chance de ser regulamentado para sempre; segundo os interesses dominantes, a mesma substância 

pode receber um novo estatuto) (Latour e Woolgar, 1997, p. 201).  
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Antropologia Simétrica 

Para Latour a etnografia da ciência é a metodologia que permite ao observador aproximar-se 

dos cientistas, contornar seu discurso, familiarizar-se com a produção dos fatos e, depois, voltar-se 

sobre si mesma e explicar o que fazem os pesquisadores com uma linguagem adequada, que não 

deixe a desejar em relação à linguagem que se quer analisar. Para fazer isto, propõe Latour, não é 

preciso que o etnógrafo conheça em profundidade os meandros da ciência pesquisada. A ideia de 

que um bacharel em ciências exatas pode falar com mais intimidade sobre o mundo da pesquisa do 

que um observador que nele imergiu por longo tempo é um claro preconceito que pode ser derrubado 

sem o menor pesar (ibid.). 

Em Jamais fomos modernos (1994), ele argumenta que a modernização
21

 (ou a afirmação de 

que somos modernos e estamos modernizando o planeta) não é um argumento suficientemente forte 

para justificar uma relação de submissão de outras culturas em relação à nossa cultura (Ocidental). 

Não é possível pensar, adverte ele, que as outras culturas vivam na confusão entre fatos e valores e 

que é necessário fazê-las abandonar essa confusão para se modernizarem, ou seja, que seria 

preciso separar a sua representação do mundo subjetivo, mítico daquilo que é o mundo, o único 

mundo, o mundo unificado da ciência, da técnica, da economia (...) (Latour, 2008, p. 14).  

O termo “moderno”, afirma ele, possui tantos sentidos quantos forem os pensadores e 

jornalistas, mas é comum associá-lo a um novo regime, uma aceleração, uma revolução do tempo. 

Para ele, a palavra estimula uma dicotomia: antigos versus modernos, vencedores versus vencidos. 

Expressa, assim, uma assimetria. Nessa obra ele analisa a história de dois casos: Boyle (o cientista 

criador da bomba a vácuo) e Hobbes (o filósofo-político criador de conceitos como contrato [troca da 

liberdade por segurança oferecida pelo Estado], propriedade, cidadãos, papel do estado), situando-os 

no seu contexto histórico-social para mostrar como a política deixa “vestígios” na ciência e como 

esses personagens “brigam” para inventar uma demarcação entre ciência e política (Latour, 1994, p. 

33).   

Latour busca analisar a raiz da distinção entre construção social, de um lado, e verdade 

científica, de outro, e conclui que a “história dessa distinção” leva-nos às origens da “modernidade”. 

Conclui que essa separação interessava porque permitia à ciência liberar-se das ligações, 

constrições e exigências próprias da atividade política e, assim, autorizou as relações com outros 

povos (chineses, polinésios, africanos...). O que nos distinguiria dessas civilizações seria o fato de 

que eles misturavam suas concepções da natureza com aquelas sobre o modelo patriarcal, de 

família, de organização social etc.. Ao passo que nós não, nós fazíamos essa separação (Latour, 

2008, pp. 43/44). Dessa análise, Latour afirma ter se dado conta – e buscar expor essa visão – de 

que a ciência moderna é essencialmente um projeto político e econômico. 

                                                             
21

 Modernização é um conceito associado à flecha do tempo inventada pelo racionalismo, que separa o passado do futuro, que 

coloca de um lado o mundo dos fatos, da evidência natural, das leis da natureza e, de outro, os valores. Esta flecha do tempo 
define a modernidade, a impressão que exista uma frente de progresso relativamente homogêneo que avança de maneira 

regular e que distingue sempre melhor os fatos dos valores (Latour, 2008, p, 13). 
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Mais ainda, defende ele que é preciso buscar conexões que permitam uma negociação 

planetária inteligente entre as culturas (Latour, 2008, p. 11) como alternativa à ideia da modernização. 

Trata-se de um projeto, argumenta ele, capaz de reconhecer as demais culturas de forma mais 

adequada e, ao mesmo tempo, fazer compreender que ciência, técnica, política, economia, são 

elementos essenciais e indissociáveis na nossa própria cultura.  

Em nossos dias, diante da pluralidade dos mundos, argumenta Latour, é preciso ter 

diplomacia, não para unificar as culturas sob o argumento de que “compartilharmos uma mesma 

natureza”, mas como forma de retomar os temas da ciência e da tecnologia para “transformar” os 

outros “de forma apropriada”. Este é um dos sentidos da “antropologia simétrica”, a necessidade de 

repensar nossas sociedades (e consequentemente a ciência e tecnologia que a compõem), de 

imaginar que um acordo entre culturas não é possível sem que se avalie primeiro o abismo de 

desacordos entre elas. 

Implicações das ideias de Latour para educação científica 

Estamos cientes de que as ideias de Latour são polêmicas, mas consideramos que a análise 

da evolução de suas ideias pode trazer contribuições à educação. Como adverte Latour, compartilhar 

esse tipo de preocupação, que não pretende ser apocalíptica, pode ser interessante à educação 

científica. Uma tentativa de inferir implicações, da visão de Latour, ao ensino de ciências, diante da 

diversidade e heterogeneidade da escola dos nossos tempos, é aqui tentada: 1) ensinar conceitos 

científicos aos jovens é indispensável para que compreendam o mundo atual; 2) não é suficiente 

ensinar ciência clássica (e. g., a mecânica newtoniana), é fundamental, por exemplo, ensinar Física 

Moderna e Contemporânea, pois é ela quem produz novos “seres”, novos fatos científicos, novas 

propriedades que precisam ser socializadas, como adverte Latour; 3) incitar a reflexão sobre as 

consequências desses novos “seres” e fatos e sobre a forma como são produzidos é fundamental 

para o despertar da consciência crítica; 4) discutir também os riscos e incertezas do uso das 

tecnologias, do consumo e seus reflexos no meio ambiente, da forma de vida das sociedades 

modernas é um caminho interessante para a formação de cidadãos críticos e participativos desse 

modelo de “experiência coletiva”. 

Além disso, como advertem Latour e Woolgar (1997), professores e estudantes precisam criar 

familiaridade com novas tecnologias, com distintas culturas, compreender suas diferenças, respeitar 

seus valores; compreender a complexidade e limitações que os cientistas têm para prever e controlar 

eventos inesperados, entender o papel dos modelos no trabalho dos cientistas e que modelos não 

são a própria realidade. É preciso que os educadores tenham presente que o saber que chega à sala 

de aula está muito longe do saber que o cientista produz, que modificações e simplificações são 

necessárias e ocorrem visando transpô-lo ao discurso do professor (Ricardo, 2005).  

Para modernizar e adequar o discurso da sala de aula a essas ideias, sem dúvida, a 

Epistemologia Contemporânea pode ser de muita valia. Por esta razão, defendemos que a 

abordagem de elementos e discussões epistemológicas explícitas precisam se fazer presentes na 
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educação científica e são tão importantes quanto ensinar conceitos científicos, modelos, fórmulas, 

exercícios. Acreditamos que discutir a natureza da ciência deve andar lado a lado ao 

compartilhamento de conteúdos disciplinares se quisermos alcançar uma melhoria no ensino de 

ciências, de Física em particular.  
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6. DAVID BLOOR 

 

Bloor é sociólogo escocês, nascido em 1942 e professor na Universidade de Edimburgo. 

Começou sua vida acadêmica pelo estudo da Filosofia e da Psicologia, mas propôs uma abordagem 

particularmente sociológica sobre o estudo da ciência que ele chama de “programa forte” da 

sociologia do conhecimento. Nesse sentido, ele é uma das figuras principais da Sociologia da Ciência 

propondo que a sociologia pode estudar os aspectos e fatores fundamentais, internos à ciência e a 

respeito da natureza do conhecimento científico (Bloor, 2009, p. 15).  

O “programa forte” da Sociologia do Conhecimento 

O conhecimento científico pode ser tomado como um fenômeno natural pelo sociólogo. 

Argumenta David Bloor que conhecimento é tudo aquilo que as pessoas consideram conhecimento 

(ibid., p. 18). Consiste nas crenças que as pessoas sustentam com confiança e com as quais levam 

suas vidas. Contudo, os sociólogos estão interessados nas crenças institucionalizadas, investidas de 

autoridade por grupos de pessoas. Assim, consideram conhecimento não as crenças individuais e 

idiossincráticas, mas aquilo que é endossado coletivamente: as ciências e as culturas. Investigar as 

causas das variações das ideias das pessoas sobre o funcionamento do mundo, quão estáveis elas 

são, como o conhecimento é criado, compartilhado, organizado é de fundamental interesse à 

sociologia do conhecimento.  

Para incorporar os mesmos valores assegurados a outras disciplinas científicas, Bloor afirma 

que a sociologia do conhecimento deveria aderir a quatro princípios fundamentais:  

1. Ela deverá ser causal, ou seja, interessada nas condições que ocasionam as 

crenças ou os estados de conhecimento. Naturalmente, haverá outros tipos de 

causas além das sociais que contribuirão na produção de uma crença. 

2. Ela deverá ser imparcial com respeito à verdade e à falsidade, racionalidade e 

irracionalidade, sucesso e fracasso. Ambos os lados dessas dicotomias irão 

requerer explicação. 

3. Ela deverá ser simétrica em seu estilo de explicação. Os mesmos tipos de 

causa deverão explicar, digamos, crenças verdadeiras e falsas. 

4. Ela deverá ser reflexiva. Seus padrões de explicação terão que ser aplicáveis, a 

princípio, à própria sociologia. Assim como a condição de simetria, essa é uma 

resposta à necessidade da busca por explicações gerais. (ibid., p. 21). 

Estes princípios de causalidade, de imparcialidade, de simetria
22

 e de reflexividade definem o 

que ele chama de “programa forte da sociologia do conhecimento.” Para mostrar a plausibilidade de 

seu programa forte ele discute e combate algumas críticas e objeções colocadas à sociologia do 

conhecimento. 

                                                             
22 O postulado da simetria exige que se busque o mesmo tipo de causas para crenças verdadeiras e falsas ou racionais e 

irracionais. Mas isto não está de acordo com o senso comum porque nossas atitudes cotidianas são práticas e avaliativas e, 
por natureza, assimétricas, adverte Bloor. O mesmo ocorre com a curiosidade. Tipicamente, coisas alarmantes atraem nossa 

atenção, pois nosso cérebro adapta-se com rapidez às condições de fundo (que consistem em regularidades sociais) e 
preserva a capacidade de processar informações diante de tudo o que possa romper a rotina local. Por isso nossa curiosidade  
é socialmente estruturada. A condição de simetria é o apelo a superar tais tendências e reestruturar nossa curiosidade (Bloor, 

2009, p. 259). 
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A defesa do “programa forte” da sociologia do conhecimento 

Para Bloor existem objeções à ideia de que o conhecimento dependa de perspectivas sociais 

e são esses argumentos equivocados que ele busca combater. Uma importante objeção à sociologia 

do conhecimento tem origem na convicção de que quando nos comportamos de forma racional e 

lógica, nossas ações não precisam de explicações causais. A lógica seria constituída de um conjunto 

de conexões entre premissas e conclusões, e nossas mentes poderiam seguir essas conexões (ibid., 

p. 22). Assim, enquanto alguém fosse razoável, as próprias conexões ofereceriam a explicação para 

suas crenças; quando ocorressem lapsos, erros e enganos, aí sim, seriam devidos à interferência de 

fatores externos e exigiriam uma explicação causal. Para Bloor, essa abordagem pode ser resumida 

na afirmação de que “nada leva as pessoas a fazer coisas corretas, mas algo causa o erro” (p. 23). 

Em suma, a racionalidade e a verdade dispensariam explicações enquanto o erro e a irracionalidade 

invocam causas, psicológicas ou sociais. 

Quando essas convicções são aplicadas ao campo da atividade intelectual, argumenta Bloor, 

têm o efeito de tornar o corpo de conhecimento um domínio autônomo, autoexplicativo e 

autopropelido, isto é, os procedimentos, métodos, padrões e resultados da atividade intelectual 

explicariam a própria atividade
23

. 

Neste ponto Bloor critica a filosofia da ciência de Lakatos, que propõe uma abordagem da 

ciência em que a metodologia científica é escolhida, isto é, a heurística positiva e a negativa indicam 

quais passos ou linhas são racionais para apoiar o trabalho científico. Isto mostra, aponta Bloor, a 

ciência como um processo que se desenvolve segundo seus próprios princípios metodológicos. 

Lakatos (1993) chama a isto de “história interna”. Mas como ela não pode explicar toda a diversidade 

da prática científica, Lakatos admite que a história interna deva ser complementada por uma “história 

externa”. Para Bloor, Lakatos tem a pretensão de mostrar que a história interna, autossuficiente e 

autônoma, explica as reconstruções (explicações) racionais e tem prioridade sobre a história externa 

ou sociológica, que seria secundária, pois seus problemas de pesquisa são definidos pela história 

interna.  

Para Bloor, essas ideias expressam uma concepção finalista, que ele chama de modelo 

teleológico, segundo o qual a verdade, a racionalidade, a validade seriam nossos fins naturais e a 

direção mesma de tendências naturais que possuímos. Em outras palavras, somos seres racionais e 

naturalmente abrimos caminho para a verdade. Assim, nossas crenças racionais não demandariam 

comentários especiais, mas sempre que o progresso autopropelido para a verdade sofresse desvios, 

fosse impedido ou houvesse erros, então sim, as causas deveriam ser localizadas e explicadas. As 

causas sociais seriam identificadas aos fatores extrateóricos, enquanto a atividade intelectual seria 

governada pela lógica interna da teoria.  

                                                             
23 Este argumento é análogo ao da indução (o chamado problema da indução, Popper, 2008, p. 77), ou seja, indução que se 

justifica pela própria indução. 
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Na visão de Bloor, o modelo teleológico ou finalista viola os princípios do “programa forte da 

sociologia do conhecimento”, pois a causalidade (o “modelo causal”) pode ser indicada apenas para 

os erros; viola também os princípios da simetria e da imparcialidade, pois dado que uma explicação 

(para ser aceita) depende de avaliações prévias, exige-se uma avaliação prévia da racionalidade de 

uma crença antes que seja decidido se ela pode ser considerada autoexplicativa ou se é necessária 

uma teoria causal.  

Bloor rechaça o modelo teleológico e defende o modelo causal, e afirma que  Com efeito, eles 

são dois pontos de vista metafísicos opostos (Bloor, 2009. p. 27). Mas não acredita que seja preciso 

tomar um dos modelos como falso para poder aceitar o outro, pois considera improvável que um 

argumento decisivo possa ser apresentado a priori para provar a verdade ou falsidade dessas 

alternativas metafísicas. Assume que a sociologia do conhecimento não tem o objetivo de eliminar o 

ponto de vista rival, mas sim de se separar dele e assegurar que sua própria casa esteja logicamente 

em ordem. 

Para ele, o que está na base do modelo teleológico é que a causalidade está associada ao 

erro, à limitação e isto representa uma forma extrema de assimetria e uma forte objeção ao 

“programa forte”, que busca estilos simétricos de explicação.  

Outra objeção à sociologia do conhecimento é o argumento empirista, pois se poderia alegar 

que o uso desimpedido de nossa percepção e de nosso aparelho sensório-motor produz crenças 

verdadeiras enquanto as influências sociais produzem distorções de nossas crenças. Isto exalta a 

experiência e o uso de nossos sentidos como fonte de conhecimento testado, ou seja, conhecimento 

de primeira mão, e transforma as interações sociais em algo que corrompe o verdadeiro 

conhecimento, tornando o espírito científico uma presa fácil de histórias supersticiosas, mitos e 

especulações. Assumir essa postura é, para Bloor, aceitar que a sociologia do conhecimento é uma 

sociologia do erro, da crença ou da opinião.  

Na concepção empirista Bloor vê dois problemas: 1) seria errado presumir que o 

funcionamento de nossos sentidos sempre produza conhecimento, pois eles produzem igualmente 

conhecimento e erro, através da operação do mesmo tipo de causa. Por exemplo, ansiedade, fome, 

estresse são causas igualmente correlacionadas a crenças verdadeiras e falsas; nossos mecanismos 

psicológicos do aprendizado operam em um arranjo ótimo de funcionamento, mas quando saem do 

foco produzem erro; 2) o empirismo leva ao caráter individualista, mas muito pouco do conhecimento 

humano é construído pela experiência sensorial individual com o mundo. Adverte Bloor que essa 

abordagem psicológica não leva em consideração um componente importante, o componente social 

da ciência. 

Ele afasta o argumento empirista da seguinte forma: 

(...), o conhecimento da nossa cultura, tal como é representado pela nossa ciência, 

não é o conhecimento de uma realidade que qualquer indivíduo pode experienciar 

ou aprender por si próprio. Ele é o que nossas teorias mais comprovadas e nossos 
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pensamentos mais instruídos nos dizem ser, não importando o que indiquem as 

aparências. Ele é uma história tramada das insinuações e vislumbres que 

acreditamos que nossos experimentos nos contam. O conhecimento, portanto, é 

mais bem igualado à cultura que a experiência. (ibid., p. 33). 

Se aceitássemos esta definição de “conhecimento”, a distinção entre verdade e erro não 

estaria associada à separação entre experiência individual (ótima) e influência social. Para Bloor, no 

amálgama das experiências e crenças socialmente mediadas que cria o conteúdo de uma cultura, 

essa distinção é uma discriminação entre misturas rivais de experiência e crença, dois ingredientes 

que ocorrem tanto para crenças verdadeiras como para as falsas. É nisso que consiste, para ele, o 

estilo simétrico de explicação, pois invoca os mesmos tipos de causas. Sua preocupação centra-se 

em refutar as objeções à sociologia do conhecimento (em abrandar o abismo entre as ciências 

naturais e sociais) e não em repudiar o empirismo. Ao contrário, defende que o empirismo tem 

virtudes importantes e pode fornecer intuições fundamentais à sociologia do conhecimento. 

A ciência social e a natureza da ciência 

Para Bloor, o sociólogo tem por objetivo desenvolver teorias conjeturais com base em 

estudos de caso empíricos e históricos e testá-las diante de outros estudos. Contudo, alerta que o 

conhecimento limitado e as vastas oportunidades para o erro podem levar a previsões falsas. Mas 

isto em nada deve desencorajar o trabalho do sociólogo, pois, lembra ele, o próprio Karl Popper 

(1980) via a ciência como um panorama sem fim de conjeturas refutadas e isto não intimida o 

cientista natural. Então, não há razão para pensar que esse efeito se aplique às ciências sociais. Para 

ele, a busca de regularidades e leis do mundo social é uma questão de pesquisa empírica, não de 

debate filosófico. 

A busca de leis e teorias na sociologia do conhecimento é absolutamente idêntica 

em relação aos procedimentos de qualquer outra ciência. (...). Investigações 

empíricas localizarão eventos típicos e recorrentes. Tais investigações poderão, elas 

próprias, ter sido suscitadas por alguma teoria anterior, pela violação de uma 

expectativa tácita ou por necessidades práticas. Deve-se, em seguida, inventar uma 

teoria que explique a regularidade. Ela formulará um princípio geral ou um modelo a 

fim de dar conta dos fatos. (...). A teoria ou o modelo poderão, por exemplo, explicar 

não apenas o porquê de uma regularidade empírica ocorrer, mas também por que, 

às vezes, não ocorre. Ela poderá servir de guia para as condições necessárias à 

regularidade e, com isso, para as causas de desacordo e variação. (Bloor, 2009, p. 

40). 

Percebe-se que uma teoria, na sociologia do conhecimento, pode exigir pesquisas empíricas 

refinadas que poderão resultar na rejeição ou modificação da própria teoria, assim como ocorre com 

as demais ciências. Bloor ilustra isto com o seguinte caso: tem sido notado que as disputas de 

prioridade sobre descobertas são um traço comum da ciência (por exemplo, a disputa entre Newton e 

Leibniz sobre a invenção do cálculo; entre Cavendish, Watt e Lavoisier sobre a composição química 

da água, etc.). Isto resulta de uma observação empírica que pode ser expressa na generalização de 

que “descobertas” provocam disputas de prioridade. Mas isto, argumenta Bloor, pode ser considerado 

irrelevante para a verdadeira natureza da ciência. Por outro lado, podemos querer buscar uma 
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explicação. Por exemplo, podemos propor que a ciência funciona como um sistema de trocas, que 

“contribuições” são comutadas com reconhecimento e “reputação”. Uma abordagem mais naturalista 

poderia propor que disputas aparecem porque a ciência é pública e, não raro, vários cientistas estão 

em posição de apresentar avanços semelhantes.  

Mas, adverte Bloor, as “descobertas” envolvem mais do que achados empíricos, envolvem 

interpretação e reinterpretação teórica. E os componentes teóricos da ciência fornecem os termos 

para que os cientistas percebam as próprias ações. A descrição das ações envolvidas em uma 

descoberta é que pode se tornar problemática quando a descoberta é importante. Compreender isto 

pode requerer refinamentos da generalização inicial; exige reflexão sobre o modo como interagem e 

desenvolvem-se as descobertas empíricas e os modelos teóricos.  

De novo o empirismo 

Como já dito, Bloor pensa que há grandes perigos ao atentar-se para as imperfeições do 

empirismo sem exibir suas virtudes. Para ele, os perigos giram em torno da confiabilidade da 

percepção sensorial, e da adequada análise que deve a sociologia do conhecimento fazer em casos 

de percepção errônea na ciência. 

A percepção errônea, para ele, tem atraído a atenção dos sociólogos, pois oferece um 

caminho atraente para abordar os fatores sociais na ciência. Isto é legítimo e de grande valor, mas 

não deve ser a questão principal da análise sociológica, argumenta Bloor, sob pena de deixar de lado 

o papel fundamental na ciência dos procedimentos, controles e práticas experimentais. 

Para a sociologia da ciência, a confiabilidade sensorial é muito importante e há uma interação 

entre percepção e memória que precisa ser elucidada, na visão de Bloor. Os cientistas são 

“treinados” de determinadas formas, seus interesses, expectativas e compromissos teóricos têm certa 

estrutura. Em função disso, muitas vezes, alguns eventos não suscitam respostas, isto é, os 

cientistas não veem (ficam cegos) nenhum padrão ou ordem em suas experiências. Pode também 

ocorrer que diferentes cientistas interpretem diferentemente o mesmo fenômeno. Uma possível 

explicação sociológica para isto é que diferentes teorias levam o cientista a ter diferentes 

expectativas. Cientistas não veem coisas que contradizem sua teoria. É como se resistissem a novas 

ideias e teorias ou a abordagens e técnicas pouco usuais. Isto viola o ideal científico de “manter a 

mente aberta”. Há estudos de caso sociológicos, aponta Bloor, que mostram que a “cegueira” é uma 

característica constante na ciência e têm fontes identificáveis como, por exemplo, os compromissos 

teóricos e metodológicos, as reputações profissionais, a especialização, etc. Na verdade, certas 

características da ciência que são valiosas ou funcionais em alguns aspectos, mostram-se nocivas 

em outros. Isto sugere que parte da percepção errônea é consequência do mesmo processo que 

impulsiona a ciência, é normal (ibid., p. 48) e inevitável. 

Bloor ilustra este ponto com as tarefas de reconhecimento de sinais.  
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O problema é detectar um sinal com base em ruídos de fundo; por exemplo, um 

ponto débil em uma confusa tela de radar. A tendência para decidir se um sinal foi 

de fato visto está relacionada de modo estrito às consequências conhecidas da 

decisão. Se os indivíduos efetivamente percebem um sinal, é algo que depende de 

saberem ou que é importante não perder nenhum sinal, ou que é vital nunca emitir 

um alarme falso. Ao variar tais parâmetros, produzem-se diferentes padrões de 

percepção ou de percepção errônea. O importante é que as tentativas de reduzir o 

número de alarmes falsos inevitavelmente levam à perda de sinais. Tentativas de 

nunca perder um sinal inevitavelmente ocasionam alarmes falsos (ibid., p. 49). 

Ele sugere que há uma permuta entre diferentes tipos de percepção errônea e que esta (a 

percepção errônea) está associada à organização psicossocial da ciência. Mas há outros fatores, 

como falha ou fragilidade da memória (esta assumida como uma faculdade psicológica). Por 

exemplo, uma imagem mnemônica distorcida pode levar o cientista a desprezar uma evidência que 

se encontra debaixo de seus olhos. Tudo isto, para Bloor, mostra o quanto é difícil criticar a 

percepção sensorial.  

Defende ele que é razoável sustentar que a percepção sensorial é confiável (embora o 

envolvimento da memória seja sempre passível de suspeição). A correta concepção experimental, o 

uso de instrumentos e grupos de controle (para evitar colocar o observador na posição de ter que 

realizar discriminações difíceis ou juízos precipitados), a prática de confrontar uma amostra com o 

controle, de fazer uso de condições e precauções padronizadas pela tradição técnica experimental 

(para que o testemunho dos sentidos possa ser uniforme e independente de teorias), o cuidado para 

evitar uma proporção desfavorável entre sinal e ruído, o rigor em esgotar procedimentos 

padronizados. Tudo isto é relembrado por Bloor para que os sociólogos não subestimem, em suas 

análises, a confiabilidade e a reprodutibilidade da base empírica.  

Os estudos de caso mostram, segundo sua visão, não o quanto a percepção sensorial é 

incerta ou que ela seja uma função de nossos desejos ou compromissos teóricos e metodológicos, 

mas o quanto a ciência é exigente no tocante à adoção dos procedimentos padronizados (ibid., p. 

54).   

A experiência é admissível à medida que seja pública, impessoal e passível de repetição. 

Mas, atrelar o conhecimento a esses aspectos da nossa experiência é uma norma social; outras 

formas de conhecimento têm outras normas. 

Para Bloor, o pressuposto de que nossa percepção é relativamente estável e garante que 

nossas respostas ao mundo natural sejam constantes mostra o quanto o empirismo é valioso, mas 

ele concorda com a maioria das críticas contemporâneas ao empirismo: o testemunho de nossos 

sentidos, por si só, não constitui o conhecimento. 

Verdade, correspondência com a realidade e convenção 

Quando falamos em verdade é comum pensarmos que queremos dizer que alguma crença, 

julgamento ou afirmação corresponde à realidade, que ela capta como as coisas são no mundo, que 

há uma correspondência entre o conhecimento e a realidade da qual ele depende. Para Bloor, a 
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definição de verdade é difícil de fazer e, por isso, o caminho que ele segue é explorar como essa 

noção funciona na prática. Exemplifica como este conceito é subjetivo através da teoria do flogisto. 

O flogisto foi preliminarmente identificado com o gás que hoje chamamos hidrogênio. Os 

químicos do séc. XVIII sabiam preparar esse gás, mas sua visão sobre ele era muito diferente da 

nossa (p. 65). Acreditavam que o flogisto era absorvido por uma substância que denominavam 

“minium” ou “cal de chumbo” e que quando o flogisto fosse absorvido pelo minium transformava-se 

em chumbo. Joseph Priesley construiu um experimento para demonstrar essa teoria. Utilizou um tubo 

de vidro invertido e cheio de flogisto que foi emborcado em uma cuba com água, sendo que sobre a 

água flutuava um cadinho com um pouco de minium. Este foi aquecido por uma luz concentrada 

através de uma lente e o resultado foi que o minium transformou-se em chumbo absorvendo o 

flogisto. Como demonstração dessa absorção, o nível de água no tubo subiu. A experiência mostrava 

que a teoria correspondia à realidade, se não fosse o fato de que algumas gotas de água se 

formaram dentro do tubo de gás. Mas como a experiência era feita sobre a água, isto poderia ser um 

detalhe irrelevante. Contudo, Presley decidiu refazer o experimento sobre mercúrio e observou que 

as gotas de água ocorriam igualmente. Diante da anomalia, sua atitude foi modificar a teoria 

propondo que o minium continha água. Para Bloor, um empirista poderia questionar o resultado 

dizendo que não foi visto o flogisto ser absorvido pelos poros do minium, que só o que se pode ver é 

o nível da água (ou do mercúrio) subir.  

Mas não há experiência alguma que nos permita ver o gás. Assim, a correspondência da 

realidade com a teoria não pode ser “vista” diretamente. O que se toma como indicador de verdade é 

se a teoria funciona, isto é, se se pode manter uma relação de funcionamento (da teoria) com 

previsões bem-sucedidas. Isto, para Bloor, mostra uma correspondência não da realidade com a 

teoria, mas da teoria com ela mesma. O que é testado é a consistência interna da teoria. 

Como explicaríamos hoje esse experimento?  

Não diríamos que o flogisto foi absorvido pelo minium ou que a água surgiu do 

minium. Diríamos que o gás no tubo é hidrogênio e que o minium é óxido de 

chumbo. Ao aquecê-lo o oxigênio se desprende do óxido e deixa o chumbo. Esse 

oxigênio combina-se então com o hidrogênio e forma água. Durante essa reação o 

gás é consumido, o que eleva o nível, ou de mercúrio ou de água, no tubo de gás. 

(ibid., p. 67).  

Ou seja, veríamos exatamente o que Presley viu, mas com uma concepção teórica muito 

diferente. Da mesma forma, não teríamos acesso aos aspectos ocultos da realidade, isto é, não 

poderíamos ver o gás e a reação ocorrendo de forma direta. Nossa teoria estaria plenamente 

justificada porque sua coerência interna pode ser mantida em um número maior de experiências 

teoricamente interpretadas. 

Assim, argumenta Bloor, a relação de correspondência entre realidade e teoria é vaga porque 

não temos o acesso necessário à realidade para poder confrontá-la com nossa teoria. Tudo o que 
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temos, e tudo o que precisamos são nossas teorias e nossa experiência do mundo, nossos 

resultados experimentais e interações sensório-motoras com objetos manipuláveis (p. 68).  

Daí a importância dos sentidos, pois o pensamento científico pode prosseguir com base nos 

nossos princípios internos de avaliação. Estes são impulsionados com a percepção do erro quando 

ele eclode em elementos de nossas teorias, propósitos, problemas e padrões. Se não tivéssemos a 

intenção de obter teorias mais gerais poderíamos ter permanecido com a explicação de Presley.  

Tudo isso coloca, no entanto, um problema para a noção de verdade. A verdade, para Bloor, 

é uma terminologia conveniente que surge naturalmente e tem várias funções. Uma delas é a função 

discriminatória, pois temos a necessidade distinguir as crenças que funcionam daquelas que não 

funcionam, distinguir o “verdadeiro” do “falso”. A segunda função é retórica, isto é, a verdade, a 

adequação, o acordo cumprem um papel na argumentação, na crítica e na persuasão. Em outras 

palavras, nosso conhecimento não está sob o controle apenas dos estímulos do mundo físico. Há 

sempre um componente social em nosso conhecimento.  

É porque queremos colocar um ponto de interrogação em tudo aquilo que desejamos pôr em 

dúvida, modificar ou consolidar que falamos em verdade. Invocamos a verdade para recomendar esta 

ou aquela alegação; pensamos na verdade como algo que transcende à mera crença. Para Bloor, a 

linguagem da verdade estava tão legitimamente disponível a Presley (e seu flogisto), quanto a nós. 

Lançamos mão da verdade e da falsidade para selecionar crenças, para afirmar a autoridade 

relacionando as crenças com um ambiente externo de causas. 

Se o trabalho de um cientista resulta em algo que pode ser reproduzido, se for reprodutível em 

determinadas circunstâncias aceitamos facilmente que podemos utilizar a linguagem da verdade para 

distingui-lo de outro que não tem o mesmo êxito, ainda que as condições não lhe sejam favoráveis. 

Isto, argumenta Bloor, realça circunstâncias causalmente relevantes e suas relações com propósitos 

e preferências culturais. 

Para ele, as teorias científicas, os métodos e os resultados são convenções sociais. Mas 

afirma estar consciente da oposição que esta assunção sofre porque, geralmente, se algo é uma 

convenção então é “arbitrário”. Argumenta Bloor que convenções não são arbitrárias. Nem tudo pode 

tornar-se uma convenção (ibid., p. 73). Seria uma tolice, assevera ele, pensar que convenções são 

coisas que podem ser trivialmente satisfeitas. Tudo aquilo que pode tornar-se convenção, ou norma, 

ou instituição é condicionado pela credibilidade social e utilidade prática. 

Destaca que o “programa forte” também assume a linguagem da verdade e da falsidade, mas 

o faz de uma forma muito diferente: não avalia para distinguir verdade da falsidade e não as 

subordina a diferentes estilos de explicação (ou seja, não usa explicações causais só para o erro, 

usa-as para a verdade também); concorda que as teorias têm que funcionar com alto grau de 

precisão dentro do âmbito que convencionalmente se espera delas. Isto é, as teorias devem fazer 
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previsões bem-sucedidas. Esta é uma severa disciplina à qual submetemos nossa constituição 

mental, mas não deixa de ser uma convenção. 

Para Bloor, convenções não são nem autoevidentes, nem universais, nem estáticas. As 

teorias e os procedimentos científicos têm de ser consoantes a outras convenções que prevalecem 

em um grupo social, encontram um problema “político” de aceitação como qualquer outra 

recomendação política. A aceitação de uma ideia por um grupo social não a torna verdadeira, nada 

há no conceito de verdade que permita a crença tornar verdadeira uma ideia. Mas a aceitação pode 

torná-la base para seu entendimento e sua adaptação ao mundo. É nesse sentido que o 

conhecimento, seus métodos e resultados, repousa sobre uma forma de consenso social, mas não 

são “meras” convenções sociais no sentido de não serem exigências por natureza. Ao contrário, as 

exigências convencionais nos forçam a limites extremos de nossas capacidades física e mental (ibid., 

p. 75). 

Uma abordagem durkheimiana da ciência 

Os argumentos até aqui utilizados buscam mostrar que os métodos da sociologia do 

conhecimento em nada podem excluí-la da ciência, pois são tipicamente aceitos pela própria ciência. 

Mas pode ter ficado a sensação de que a “verdade foi reduzida à mera convenção social”. Este ponto 

precisa ser retomado. 

Bloor pensa que se a análise sociológica não pudesse ser aplicada à ciência, significaria que 

a ciência não poderia conhecer a si mesma do ponto de vista científico e isto revelaria uma 

estranheza no âmago de nossa cultura. Significaria que outros elementos da nossa cultura podem ser 

conhecidos pela ciência, mas a própria ciência não. Isto faria da ciência um caso especial. 

Para ele isto suscita uma questão: como pode parecer correto e apropriado fazer da ciência 

uma exceção a ela própria quando a generalidade irrestrita parece tão obviamente desejável? (ibid., 

p. 77). Para tentar entender isto Bloor recorre às ideias de Durkheim (1915), que faz uma analogia 

entre ciência e religião. 

Para Durkheim a principal característica dos fenômenos religiosos é que eles supõem uma 

separação bipartida do universo: as coisas sagradas e as profanas. As coisas sagradas são aquelas 

que as interdições protegem e isolam. As coisas profanas, aquelas a que se aplicam as interdições e 

que devem permanecer à distância das primeiras (Durkheim, 1915, p. 56 apud Bloor, 2009).  

A noção de ciência como algo especial seria explicável, argumenta Bloor, se ela fosse tratada 

como algo sagrado, algo a ser mantido a uma distância respeitosa. Se assim fosse, teríamos que 

presumir que os princípios da ciência são incomparáveis àqueles que operam no mundo profano (na 

política, no poder). Isto explicaria também, segundo ele, porque alguns filósofos e cientistas não 

consideram a sociologia como parte da ciência. Esta pertenceria ao profano. 
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Considerar a ciência como algo sagrado leva-nos de volta à metáfora ciência e religião. Para 

Durkheim, a religião é essencialmente uma fonte de força; quando as pessoas se comunicam com 

seus deuses, elas se fortificam e protegem a si mesmas, o que pressupõe que as pessoas sejam 

constituídas por duas partes, alma e mente. A alma é aquilo que participa do sagrado e é, em 

natureza, diferente do corpo; a mente pertence ao profano e precisa ser controlada. A dualidade 

religiosa é similar à dualidade que aparece na ciência, por exemplo, teoria e prática.  

Por esta metáfora, as realizações e o conteúdo mais puro da ciência seriam o que há nela de 

sagrado, algo que pode ser pensado como se guiasse e informasse as partes menos vitais, as 

rotinas, as aplicações, a técnica. Estes aspectos nunca devem ser considerados autossuficientes a 

ponto de esquecer a necessidade de obter sua força de uma fonte de natureza distinta e mais 

poderosa. Durkheim coloca a tese de que a religião é essencialmente um modo de perceber a 

sociedade na qual vivemos e de tornar inteligível a experiência que temos com ela; é um sistema de 

ideias no qual os indivíduos representam a si a sociedade da qual são membros. Uma vez que é por 

vias espirituais que a pressão social se exerce, ela não poderia deixar de dar aos homens a ideia de 

que, fora deles, existe uma ou diversas forças das quais dependem tanto morais quanto, 

concomitantemente, eficientes (Durkheim, 1915, p. 239 apud Bloor, 2009, p. 84). 

Essa imagem é poderosa, argumenta Bloor, permite supor que quando pensamos sobre a 

natureza do conhecimento estamos manipulando imagens da sociedade, estamos refletindo sobre 

princípios segundo os quais a sociedade está organizada. Assim como a religião transforma nossa 

experiência da sociedade, também os epistemólogos o fazem ao refletir sobre a natureza do 

conhecimento.  

E caso Durkheim esteja certo, afirma Bloor, a sociedade tende a perceber-se como sagrada 

(p. 85). Assim, a ciência (que usa imagens sociais) seria sagrada e deve ser mantida em separado, 

“reificada” ou “mistificada” para se proteger do profano que destruiria sua eficiência. Mas pensar 

sobre o conhecimento por meio de manipulações de imagens da sociedade nem sempre é um 

processo consciente, adverte Bloor. Refletir sobre a natureza do conhecimento é mergulhar em um 

processo obscuro porque o conhecimento é algo abstrato, difícil de ser pensado diretamente e daí a 

necessidade de usar modelos sociais.  

Para Bloor existem conexões intuitivas entre conhecimento e sociedade. O conhecimento 

deve ser obtido, mantido, organizado, distribuído e todos esses processos são associados a 

instituições sociais estabelecidas: o laboratório, a universidade, o escritório, a igreja, a escola; a 

mente registra, em algum nível, a relação entre conhecimento e autoridade e poder. 

Para tentar demonstrar que os relatos sobre o conhecimento científico usam imagens de um 

mundo social, Bloor faz um estudo de caso de duas teorias do conhecimento modernas e suas 

relações com as metáforas e as imagens sociais: o debate de Karl Popper e Thomas Kuhn. 
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A posição de Popper (2000) é de que devemos construir hipóteses e/ou teorias poderosas 

para tentar alcançar a verdade sobre o mundo; as teorias derivam de teorias prévias; somos livres 

para usar o mito, o palpite; uma vez formulada, a hipótese deve passar pelo escrutínio lógico e 

empírico. Para Bloor, o estilo da filosofia da ciência de Popper usa a metáfora da “luta darwiniana“ 

pela sobrevivência e eliminação de teorias mais fracas. Mas na ciência, adverte ele, são nossas 

teorias que morrem por nós. Do ponto de vista social, a imagem é antiautoritária, pois todas as 

hipóteses devem igualmente ser submetidas à crítica e ao teste. 

O foco de Kuhn (2003) está no “paradigma”, que é uma realização exemplar de trabalho 

científico que cria uma tradição de pesquisa em dada área. O paradigma proporciona o modelo de 

trabalho, as orientações experimentais, os problemas e a interpretação teórica; os cientistas fazem 

variações e elaborações em torno do paradigma. As relações formam uma rede de analogias a 

“semelhança de famílias". O conjunto de atividades criativas e relativamente autônomas que surgem 

em torno do paradigma é chamado “ciência normal” e Kuhn compara essa atividade à aplicação de 

um precedente legal na jurisprudência. Mas o processo de formação científica é apresentado como 

autoritário, não é uma apresentação de um relato imparcial de visões de mundo, mas visa tornar o 

estudante apto para trabalhar no paradigma. Para Bloor, o tom do relato da ciência de Kuhn é dado 

pelas metáforas que ele utiliza: cientistas formam uma “comunidade”, o que leva à solidariedade 

social e insinua um modo de vida com seus próprios estilos, rotinas, hábitos. 

Bloor argumenta que esses são dois relatos diferentes sobre a ciência, mas que ainda assim 

há uma vasta área de “terreno comum”: Popper enfatiza o debate, o desacordo, a crítica; para Kuhn 

as áreas de acordo são amplamente admitidas, mas ambos atentam para a natureza social da 

ciência, embora os processos sociais predominantes nos dois pensamentos sejam diferentes. Para 

Popper o embate é público, para Kuhn o modo de vida é partilhado; Popper enfoca aspectos da 

ciência universais, cânones metodológicos e valores gerais enquanto Kuhn aborda aspectos locais, 

concretos, obras específicas, exemplares para um grupo de cientistas; Popper vê a ciência como 

linear, os procedimentos são aplicáveis a todos os períodos, enquanto Kuhn mantém uma concepção 

cíclica. O cientista popperiano olha para o futuro, o cientista kuhniano trabalha com precedentes, olha 

para o passado (p.99).   

Argumenta Bloor que o embate entre Popper e Kuhn representa um caso de oposição que ele 

compara à clássica oposição de “ideologias iluminista e romântica”. Neste ponto ele aborda ideias de 

Mannheim (1953) e afirma que a ideologia iluminista recorre à noção de “contrato social” (o mito do 

“estado de natureza” pré-social, um estado mais ou menos brutal em que a sociedade teria que 

libertar o homem assegurando-lhe direitos como a vida, a liberdade, a propriedade). No pensamento 

“romântico”, de outro lado, a noção de natureza pré-social é substituída pela ideia de nossa natureza 

social. Para esta ideologia é a sociedade quem é natural. A harmonia prevista no contrato social é 

substituída pelas imagens orgânicas da unidade familiar, onde direitos, deveres, obrigações e 

autoridade não devem ser distribuídos uniformemente, mas de acordo com a geração, função e 

posição social. 
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Os estilos romântico e iluminista podem ser comparados (assim como os de Popper e Kuhn). 

O primeiro não é atomista nem individualista, não vê a sociedade como uma coleção de indivíduos, 

mas como detentora tradições e estilos característicos. No estilo romântico o concreto e o histórico 

são mais importantes que o universal e o atemporal, que são características do estilo iluminista. Bloor 

busca mostrar a existência de uma identidade estrutural entre dois estereótipos sociais e duas 

posições opostas na filosofia da ciência (Popper versus Kuhn).  

Destaca Bloor que embora Popper e Kuhn expressem posições distintas sobre o 

conhecimento. Popper enfatiza o debate, o desacordo e a crítica, ao passo que para Kuhn o acordo é 

amplamente admitido, mas ambos atentam para a natureza social da ciência (ibid., p.98).   

Com esse estudo de caso Bloor busca mostrar a existência de uma similaridade estrutural 

entre dois estereótipos sociais e políticos (iluminista e romântico) e duas posições opostas na filosofia 

da ciência contemporânea. Tenta apresentar pontos de contato entre posições sociais e 

epistemológicas; A hipótese aventada por Bloor para explicar essa similaridade é que as teorias do 

conhecimento são, na realidade, reflexos de ideologias sociais e que há, portanto, uma transferência 

de ideias do domínio social para o epistemológico.  

E mais, que essa conexão é uma consequência natural do modo como vivemos e pensamos. 

O que pode parecer ao filósofo a análise pura desses conceitos, ou o apelo imaculado ao seu 

significado, ou a mera exibição de suas implicações lógicas, será, na verdade, a repetição de parte 

das experiências acumuladas de nossa época (ibid., p. 119). 

Considerações finais 

O que se buscou através desta análise introdutória à visão sociológica de David Bloor foi 

mostrar, primeiramente, que o debate em torno da natureza da ciência (sociológico, ou não) não 

findou, parece sustentar a mesma característica da própria ciência, isto é, não tem perguntas nem 

respostas finais. Em segundo lugar, teve o objetivo de interpretar as ideias do “programa forte” da 

sociologia do conhecimento, que é uma visão bastante citada na literatura. Como afirma Bloor, 

nossas atitudes cotidianas são, na verdade, práticas avaliativas e as avaliações, assim como a 

curiosidade, são, por natureza, assimétricas. Tipicamente coisas alarmantes não usuais atraem 

nossa atenção. Então, por que não nos permitir que a sociologia da ciência possa ser debatida em 

sala de aula, especialmente na formação de professores de ciências?  
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7. CONCLUSÃO 

Como mostram as visões apresentadas nestas sínteses, um enfoque novo a respeito da 

natureza da ciência tem surgido e mostra-se diferente das interpretações tipológicas, 

demarcacionistas, descritivas enunciadas por epistemólogos do século XX. As visões mais recentes 

colocam em cheque a autoridade, a objetividade, a racionalidade, a lógica científica, a pretensão um 

tanto salvacionista da ciência e passam a interpretá-la como uma atividade fortemente imbricada nos 

contextos social, econômico, industrial e político; percebem-na como uma atividade interessada e 

intencional, como as outras práticas humanas. 

Discutem o papel de diferentes teorias e modelos para explicar o mesmo fato ou fenômeno, 

seus limites e, em especial, a presença de elementos não puramente racionais, lógicos, técnicos, 

mas sim políticos, sociais e de relações de poder. Mas isto não é tomado pela maioria dos 

epistemólogos/sociólogos recentes com um viés depreciativo da ciência, ao contrário, ela é vista 

como algo fundamental às necessidades e ao avanço de nossa sociedade moderna.  

O estudo, a reflexão, a compreensão destas novas visões de ciência é entendido como muito 

importante para a educação científica, especialmente em uma época em que, em nosso país, 

vivemos uma “crise educacional” sem precedentes. Mostrar como a ciência está próxima, faz parte, 

influencia o nosso cotidiano pode ser uma via (não a via, mas uma) capaz de motivar o jovem ao 

estudo da Física, da Ciência em geral. 
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