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 Este ensaio é uma breve reflexão sobre alguns pressupostos metodoló-
gicos que se complementam para mostrar um perfil da preocupação histórica 
com as ciências da vida. Trata de questões de método de pesquisa nesta área, 
com base na história da microbiologia. Seu ponto de partida é a pesquisa da 
introdução do modelo microbiano no Brasil.

O primeiro passo dado neste sentido e que orientou esta análise foi o 
estudo dos elementos constitutivos da microbiologia analisados por Claire 
Salomon-Bayet em Pasteur et la Révolution Pastorienne,31 cujo objetivo é com-
preender como, no século XIX, acrescentou-se ao olhar médico, que Foucault 
(1977) concebia como elemento constitutivo da clínica, uma estratégia do in-
visível, que transformou não somente a relação do médico e do cientista com 
o corpo – são ou doente – mas também a relação do corpo com o mundo. 
Salomon-Bayet assinala que é necessário partir de uma compreensão da noção 
de biologia, independente da idéia de aplicação e de exploração sistemática 
dos microorganismos. Ou melhor, é preciso analisar o processo da pesquisa 
biológica que estará na origem de uma eficácia terapêutica, levando em 
consideração a idéia de que a constituição do objeto biológico corresponde 
a uma substituição dos sistemas doutrinários – metafísica – pelo esforço de 
uma formulação de teorias científicas. Para que a microbiologia seja possível, 
afirma, é necessário, por um lado, que a noção de micróbio surja na explora-
ção sistemática dos microorganismos para construir, teoricamente, seu objeto, 
submetendo-o à experimentação; por outro, que o termo biologia deixe de 
indicar uma especulação filosófica ou uma limitação experimental.

31 A partir daqui Pasteur e a Revolução Pastoriana (Salomont-Bayet, 1986). Tradução minha.
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Ora, deve-se destacar que, em grande parte da bibliografia em história 
da microbiologia e das ciências da vida no pensamento francês, a análise 
dos procedimentos para pensar o surgimento da microbiologia e a revolução 
pastoriana deve levar em conta os pressupostos metodológicos e os resultados 
apresentados não só por Foucault (1969, 1977, 2002) e Jacob (1983), confor-
me explicita Salomon-Bayet, mas também, por Canguilhem (1963a, 1963b, 
1970a, 1975, 1994a), Latour (1984, 1987, 1988, 1991, 1997) e por outros que 
contribuem com as análises neste campo. 

história multidisCiplinar de salomont-Bayet

A questão do pensar a revolução pastoriana (Salomont-Bayet, 1986) desta-
ca-se por sua proposta de identificar, reconhecer e explicar as modalidades de 
difusão e de influência da primeira revolução biomédica – a pastoriana – que 
afetou sistemas de pensamento e estruturas sociais, transformou a medicina, 
a cirurgia, a higiene, o ensino, a legislação, a saúde pública, inaugurando a 
era da medicina científica. Seu ponto de partida é a convicção de que um 
problema de história das ciências deve ser tratado através de várias histórias 
entrecruzadas: a dos conceitos, a das práticas e a das instituições, tentando 
abranger um fenômeno global que não se identifica nem ao mito da ciência 
pura, nem à análise exclusiva dos processos sociais.

Não pode, portanto, se prender a uma visão internalista, visto que as 
contribuições da ciência acarretam transformações econômicas e sociais. Nesta 
abordagem, explicita-se a contribuição da sociologia das ciências que auxilia a 
história da ciência, ao descrever a vida de um laboratório, de um homem, de 
uma disciplina, de uma comunidade, possibilitando compreender o sentido 
de um processo social, integrando as ciências a um processo social global, do 
qual elas são uma parte, um produto e, às vezes, um obstáculo. Porém, a des-
crição não é suficiente; é necessário entender o interesse dos procedimentos 
científicos pelo conhecimento da verdade. Salomon-Bayet afirma ser uma 
trivialidade, desde Bachelard, dizer que os manuais científicos foram escritos 
em nome de uma verdade que se pretende situada no presente intemporal – 
um tempo que não existe.

Mas é importante que isto tenha sido dito e não seja esquecido; pois hoje 
assistimos ao fenômeno contrário ao destes manuais, ao considerar, exclusi-
vamente, os interesses e negociações entre as forças sociais, onde verdade é 
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igual à força, não no sentido de força demonstrativa de uma verdade, nem de 
eficácia em função de sua pertinência, mas no sentido de força dos autores 
mobilizados no combate pelo reconhecimento.

Salomon-Bayet considera importante a análise do papel das instituições 
no desenvolvimento da ciência. Por exemplo, ao ser criado o Instituto Pasteur, 
Pasteur deveria escolher entre unir-se à universidade ou ficar independente. 
Optou por ficar independente. A importância da investigação da instituição 
científica deve-se ao fato de permitir compreender a constituição de um espaço 
consagrado a uma função que abre um domínio e que permite, simultanea-
mente, transmitir a ciência que está sendo produzida, além de acolher a que 
ainda não foi feita. A história das ciências não poderia se fazer apenas a partir 
da vida dos sábios, nem exclusivamente da genealogia das descobertas. Ela deve 
se interessar também pelas relações entre o pensamento e a cultura, a época, o 
meio, o país – laços considerados, por muitos, indissociáveis. Daí sua proposta 
de uma história multidisciplinar, para a qual contribuiriam especialistas de 
várias disciplinas (bioquímica, história da ciência, sociologia, antropologia 
etc.), assumindo, todos, o mesmo objeto.

O objeto da história das ciências não se confunde com a ciência nem com 
o objeto da ciência: a história das ciências não é uma ciência, e seu objeto não 
é um objeto científico (Salomon-Bayet, 1986). A história das ciências afirma, 
de outro modo, aquilo que o artigo, a experiência, o tratado, a controvérsia 
afirmam no cotidiano do laboratório, das academias e da publicação. O artigo, 
o tratado, a experiência e a controvérsia fazem afirmações diferentes daquelas 
feitas pelo discurso político e pela argumentação do especialista. Quais seriam, 
então, as redes múltiplas que permitem delimitar uma verdade? Pois a própria 
ciência joga o jogo dos possíveis: há possíveis mais possíveis do que outros. 
Neste caso, a necessidade não passa da probabilidade mais forte, visto que são 
múltiplas as formas de dizer de outro modo. O objeto da história das ciências é 
um objeto, por definição, possível. No cruzamento da ciência – considerada o 
lugar da verdade – com a história e da ciência com a filosofia, surge um objeto 
possível, provável, com regras próprias de transformação.

Como toda história, a história da ciência deverá ser crítica, praticando um 
método que permita dar conta deste objeto, através da invenção, do exame, da 
reunião dos textos, dos documentos, dos fatos que configurarão um problema. 
Ela não pode se contentar em preparar anais, mas deve buscar um sentido, uma 
razão para o encadeamento dos fatos e dos conceitos, para a transformação das 
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mentalidades. Um conhecimento do passado, segundo Salomon-Bayet, nos 
mostra aquilo que somos e em que nos transformamos, a partir de analogias 
que não são nem repetição, nem identidade de termos, mas identidade de re-
lações e familiaridades de uma configuração de um saber ou de uma seqüência 
histórica tratados como um mapa. Em história da ciência, o mapa refere-se à 
topografia dos fatos, dos conceitos e seus entrecruzamentos.

A hipótese de Salomon-Bayet é que, na história das ciências da vida, Pas-
teur e seus trabalhos provocaram a primeira revolução teórica – com a teoria 
dos germes à qual se associa a técnica de atenuação dos vírus – e prática – com 
a medicalização da sociedade, através da legislação da saúde pública. Trata-se, 
portanto, de uma mudança na concepção e prática científicas e nas concepções 
e práticas sociais ao mesmo tempo. Segundo a autora, as vias da mudança jamais 
são lineares, visto que abarcam a evolução dos conhecimentos e dos conceitos, 
que não é cumulativa, nem pode ser compreendida por aprofundamentos, 
mas pela pesquisa de vários aspectos: a instituição científica (laboratório, 
pesquisas, experimentação), as estruturas médicas (hospitais, ensino, práticas 
cirúrgicas, higienistas e preventivas), as decisões administrativas e políticas e 
as mentalidades da saúde pública. Isto porque as disciplinas concernentes à 
microbiologia remetem, de um modo complexo, a estes elementos constitui-
dores da pastorização da medicina.

Portanto, a pastorização da medicina não se define do mesmo modo que 
as revoluções científicas, conforme as compreende Kuhn (1982), isto é, revolu-
ções no domínio das ciências físicas, matemáticas e astronômicas. O domínio 
da biologia e da medicina não tem uma estrutura tão evidente; menos ainda 
a microbiologia que é, na origem, simultaneamente, arte e ciência. Ademais, 
há muito poucas teorias unitárias nas ciências da vida, o que torna difícil a 
utilização do conceito de ruptura como substituição de uma teoria científica 
por outra, respondendo a uma crise.

De acordo com Salomon-Bayet (1986), a análise das crises do pensamento 
remete, necessariamente, à questão das dificuldades de uma teoria e da reor-
ganização do saber no tempo. Seja o tempo considerado muito curto para a 
substituição lógica do sistema de saber precedente, caso em que não obedece ao 
mesmo ritmo de produção de pensamento até então observado; seja o tempo 
considerado apenas um pouco mais longo para o desaparecimento físico e inte-
lectual da geração anterior, assim definida devido à adesão à ciência perecida. 

Sua proposta é a de uma história que reúna a idéia de radicalismo – trans-
formação da essência dos conceitos e das práticas científicas – e a revolução 
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do tempo. Pensar a revolução pastoriana implica, então, pensar um objeto 
complexo, onde se entrecruzam química, biologia, medicina num tempo real 
que não se confunde com a data de uma descoberta pontual. É um tempo 
longo em que o enfoque teórico, os empréstimos e os deslocamentos concei-
tuais e técnicos de uma disciplina, as localizações institucionais, as aquisições 
pontuais e as demonstrações e influências devem ser estudados de um ponto 
de vista crítico. Nesta perspectiva, a imagem que a história das ciências tem de 
revolução deve ser retocada quando o historiador se interroga sobre os meca-
nismos de introdução e difusão das teorias ou das novas verdades. Contudo, 
o pressuposto da radical novidade continua presente. 

história do Campo do possível segundo JaCoB

A Lógica da Vida (Jacob, 1983) pesquisa a história das ciências da vida em 
sua relação com a produção de verdade, situando toda a história da biologia 
entre o estremecimento superficial da vida e o profundo silêncio de sua lógica. 
Trata-se de uma descrição que se propõe a procurar não só os fundamentos 
lógicos dos sistemas vivos e de suas variações, mas também um quadro das 
tarefas e dos enigmas, cada vez mais numerosos, enfrentados pelas ciências 
da vida. Sua análise consiste numa história da genética que enfoca a maneira 
pela qual o conceito de geração – de criação sempre renovada e que exige a 
intervenção de uma força externa – transforma-se na noção de reprodução, 
propriedade interna de todo sistema vivo; é a história de um objeto cada vez 
mais oculto.

François Jacob32 analisa a questão da hereditariedade com o objetivo de 
descrever as condições que, a partir do século XVI, permitiram o aparecimento 
sucessivo de estruturas que emergem na arquitetura do ser vivo, reveladas em 
camadas cada vez mais profundas. A explicitação de níveis, cada vez mais pro-
fundos, do ser vivo não resulta, segundo Jacob, assim como segundo Foucault 
(1977, 2002a), de um acúmulo de observações e experiências, mas expressa 
uma mudança mais radical, que diz respeito a uma transformação na própria 
natureza do saber, correspondente a uma nova modalidade de considerar os 
objetos. Jacob considera que a possibilidade de as ciências da vida enfocarem 
novos objetos deve-se mais a uma mudança na forma de olhar o vivo, de 

32 Professor de genética da célula no Collège de France e chefe de equipe do Instituto Pasteur. 
Recebeu o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1965, junto com André Lwoff e Jacques 
Monod, por seus trabalhos sobre a genética das bactérias e dos vírus.
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interrogá-lo, de formular questões a que a observação deveria responder, do 
que ao aparecimento de novas técnicas responsáveis pelo aperfeiçoamento do 
equipamento sensorial.

Neste sentido, mesmo quando um instrumento aumenta o poder dos 
sentidos, ele nada mais é do que a aplicação prática de uma concepção abstrata. 
Por exemplo, o microscópio: é a reutilização de teorias – não basta ver um 
corpo até então invisível para transformá-lo em objeto de estudo, pois, “para 
que um objeto seja acessível à análise, não basta aperceber-se dele” (Jacob, 
1983: 22), é necessário que o pensamento possa utilizá-lo. As transformações 
que modificaram a concepção de natureza dos seres vivos, sua estrutura, sua 
permanência ao longo das gerações são, segundo Jacob, progressivas e têm 
uma historicidade própria. A melhor abordagem desta historicidade é a his-
tória das questões, ou seja, das diversas configurações da interrogação sobre 
a natureza que abandona, inteiramente, o pressuposto clássico da verdade 
intangível e eterna.

A maior contribuição da metodologia científica deve-se, em sua opinião, 
ao fato de ter ajudado na destruição da idéia de uma verdade teleológica deste 
tipo. O importante são as questões, não as respostas; do mesmo modo que 
a epistemologia francesa, Jacob considera essencial o estudo das diversas ma-
neiras pelas quais as questões foram formuladas. Pois as respostas, ainda que 
parciais, são finalizações da elaboração científica da verdade, e, através delas, 
não conseguimos traçar o processo das produções científicas.

Como as outras ciências da natureza, a biologia perdeu, hoje, muitas das 
suas ilusões. Não procura mais a verdade. Constrói a sua, fazendo a realidade 
aparecer como um equilíbrio sempre instável. A história da ciência que obje-
tiva os seres vivos mostra a existência de uma sucessão de oscilações, de um 
movimento pendular entre o contínuo e o descontínuo nos seres vivos, entre a 
estrutura e a função do vivo, entre a identidade dos fenômenos e a diversidade 
dos seres. É deste vaivém que, pouco a pouco, emerge a arquitetura do vivo 
em camadas cada vez mais profundas.

É deste processo de oscilações que resulta a noção de que no mundo vivo, 
como fora dele, trata-se de explicar o visível complexo pelo invisível simples. Nos 
seres vivos, como nas coisas, trata-se de um invisível de camadas superpostas, 
formando séries de organizações encaixadas umas nas outras como bonecas 
russas. Atrás de cada uma, esconde-se uma outra e, para além de cada estrutura 
acessível à análise, acaba se revelando uma nova estrutura, de ordem superior, 
que integra a primeira e lhe confere suas propriedades. Só se chega a esta ao se 
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destruir aquela, decompondo o espaço do organismo para recompô-lo segundo 
outras leis. A cada nível de organização evidenciado corresponde uma nova 
maneira de abordar a formação dos seres vivos.

Na esteira de Foucault, Jacob afirma que as questões formuladas pelas 
ciências da vida sobre a vida e o ser humano devem ser analisadas a partir das 
diversas formas de relação entre a visibilidade, o olhar, e o conhecimento, isto 
é, a maneira de olhar e seu objeto, ou ainda, a partir dos diferentes modos pelos 
quais se enfoca a verdade. Jacob mostra que o conceito de verdade, enquanto 
objeto de revelação resultante de uma concepção do conhecimento como 
imagem exata de uma realidade dada que seria uma verdade última, é um tipo 
de questionamento que foi remanejado durante quatro séculos; mas “há muito 
tempo os cientistas renunciaram à idéia de uma verdade última e intangível, 
imagem exata de uma ‘realidade’ que estaria a postos apenas esperando o 
momento de ser revelada” (Jacob, 1983: 7). O conceito de verdade revelada é 
substituído pelo de verdade produzida, parcial e provisória. Para Jacob, nada 
causa mais destruição do que a obsessão de uma verdade absoluta.

Contudo, ao longo da história das ciências da vida, observa Jacob, o conflito 
entre estas duas concepções de verdade manifesta-se, periodicamente, nas formas 
de considerar a vida e o ser humano. A luta entre o universal e o local, entre 
o eterno e o provisório sempre reaparece em polêmicas, como, por exemplo, o 
debate entre os partidários da criação e os da evolução. Os primeiros encontram, 
no mais íntimo detalhe da natureza, o sinal que prova, infalivelmente, a verdade 
que eles não imaginam poder deixar de subscrever. Os partidários da evolução 
procuram, incansavelmente, nesta mesma natureza, traços de acontecimentos 
que, freqüentemente, não foram abandonados, com o objetivo de reconstruir 
aquilo que pretendem ser uma teoria em evolução, e não um mito.

Existem, para o biólogo, de acordo com Jacob, duas formas de posicionar-
se quanto à história de sua ciência. A primeira busca, na sucessão das idéias, 
o fio condutor que guiou o pensamento até as teorias vigentes na atualidade, 
fazendo uma extrapolação do presente para o passado, traçando uma história 
dos predecessores, rejeitada pela epistemologia. Escolhe-se o predecessor da 
hipótese em curso, depois o predecessor do predecessor, e assim por diante. 
Neste procedimento, as idéias adquirem independência, sendo compreendidas 
como tendo um comportamento semelhante ao dos seres vivos – nascem, 
crescem e morrem. Haveria, assim, uma evolução das idéias, como a evolução 
de seres, submetida, às vezes, a uma seleção natural baseada num critério de 
interpretação teórica.
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De acordo com esta abordagem, a geração espontânea, por exemplo, 
começaria a ser abalada com as experiências de Francisco Redi (1626-1698), 
perderia mais terreno com Spallanzani (1729-1799), desapareceria, definitiva-
mente, com Pasteur (1822-1895). Seu problema é não explicar porque Pasteur 
repete, mesmo que aperfeiçoando, os trabalhos de Spallanzani para tirar as 
mesmas conclusões, nem porque Needham (1713-1781) faz, exatamente, a 
mesma coisa que Spallanzani e chega a resultados opostos. A outra maneira de 
posicionar-se, privilegiada por Jacob, é pelo viés de uma história das ciências 
biomédicas que fornece elementos para uma investigação da maneira pela qual 
os objetos tornaram-se acessíveis à análise, permitindo que novos domínios se 
constituíssem como ciência.

A possibilidade de analisar novos objetos foi, provavelmente, a res-
ponsável pela transformação do estudo dos seres vivos. Isto nem sempre 
foi conseqüência do aparecimento de uma técnica nova e responsável pelo 
aumento do equipamento sensorial; foi, mais, o resultado de uma mudança 
na maneira de olhar o organismo, de interrogá-lo, de formular as questões a 
que a observação deve responder. De fato, freqüentemente, se trata de uma 
simples mudança de enfoque que faz desaparecer um obstáculo, que ilumi-
na algum aspecto de um objeto, alguma relação até então invisível (Jacob, 
1983). Para tanto, é necessário precisar a natureza dos objetos, a atitude dos 
que os estudam, sua maneira de observá-los, seus obstáculos, através de uma 
análise conceitual. A importância do conceito será, neste caso, medida por 
seu valor operatório, pelo papel que desempenha ao dirigir a observação e 
a experiência.

Esta análise desprestigia a noção de uma filiação linear de idéias que 
se engendram umas às outras. Ela afirma a existência de um domínio que o 
pensamento se empenha em explorar, instaurando uma ordem para constituir 
relações abstratas de acordo não somente com as observações e as técnicas, 
mas também com as práticas, os valores e as interpretações da época. Daí a 
importância, nesta história, das idéias repudiadas e dos obstáculos, como na 
epistemologia francesa. Não se trata mais de reencontrar o caminho privile-
giado das idéias, de retraçar a marcha de um progresso em direção ao que hoje 
aparece como a solução, de utilizar os valores racionais, hoje em vigor, para 
interpretar o passado e nele procurar a prefiguração do presente. Trata-se, ao 
contrário, de demarcar as etapas do saber, de precisar suas transformações, de 
revelar as condições que permitem que os objetos e as interpretações entrem 
no campo do possível.
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Cada época caracteriza-se pelo campo do possível, que é definido não 
somente pelas teorias ou crenças em curso, mas pela própria natureza dos 
objetos acessíveis à análise, pelo equipamento para estudá-los e pela maneira 
de observá-los e de falar sobre eles. É somente nesta zona que a lógica pode 
evoluir. É no interior dos limites assim fixados que as idéias se movem, se 
testam, se opõem. Dentre todos os enunciados possíveis, trata-se então de 
escolher o que melhor integra os resultados da análise. Desta forma, Jacob 
rejeita o estudo da trajetória das idéias, abstendo-se de fazer um recuo histórico 
que traçaria a marcha de um progresso, utilizando os valores racionais, atual-
mente vigentes, para interpretar o passado, e nele procurar a prefiguração do 
presente. Ao contrário, ele tenta demarcar as diversas etapas do saber, precisar 
suas transformações e revelar as condições que permitem que os objetos e as 
interpretações entrem no campo do possível, dando origem a relações e a 
objetos novos, mudando a ordem em vigor.

Neste sentido, é que afirma que a geração espontânea não é mais, en-
tão, uma operação quase linear que conduz de Redi a Pasteur, passando por 
Spallanzani. O desaparecimento da noção de geração espontânea é produto de 
meados do século XIX, quando se introduz o conceito de vida no conhecimento 
dos seres vivos, o qual só pode surgir ao se delimitar a espécie, rompendo a 
continuidade entre o orgânico e o inorgânico. Afinal, devido à sua rigidez e 
ao seu dogmatismo, pela obstinação em só considerar a fixidez das espécies, 
Lineu (1707-1778) e Cuvier contribuíram tanto quanto Redi e Spallanzani, com 
suas experiências, para eliminar a geração espontânea. O erro é constitutivo 
do campo do possível em toda a extensão. 

Biologia e hereditariedade

É nesta perspectiva que Jacob traça uma história da biologia desde seus co-
meços até o século XX. É com este ponto de vista que esclarece que, em meados 
do século XIX, há uma mudança na prática da biologia, e que, em menos de 
vinte anos, aparecem a teoria celular em sua forma definitiva, o estudo da here-
ditariedade, o estudo das fermentações e a síntese total dos primeiros compostos 
orgânicos. Com Virchow (1821-1902), Darwin (1809-1882), Claude Bernard 
(1813-1878), Mendel (1822-1884), Pasteur (1822-1895) e Berthelot (1827-1907), 
definem-se os conceitos, os métodos, os objetos de estudo que estão na origem da 
biologia moderna, pois a atitude, como afirma Jacob, adotada nesse momento, 
praticamente, não mudará durante o século XX e início do século XXI. Até então 
reduzida à observação, a biologia torna-se uma ciência experimental.
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Na primeira metade do século XIX, a organização constituía o dado 
fundamental para a observação e a caracterização dos seres vivos. Na segunda 
metade do século, a organização deixa de constituir um ponto de partida 
para o conhecimento dos seres, tornando-se um entre outros objetos de co-
nhecimento. Passa a ser preciso investigar, em todos os níveis, aquilo em que 
a organização se funda, como é estabelecida, quais são as leis que regem sua 
formação e seu funcionamento. A partir de então, o que se interroga não é 
mais a vida concebida como força oculta irredutível e inacessível; interroga-se 
aquilo em que a vida se decompõe, sua história, sua origem, a causalidade, o 
acaso, o funcionamento. 

A biologia divide-se, assim, em dois ramos diferentes: o que continua a 
se ocupar do organismo em sua totalidade, como unidade intangível, como 
elemento de uma população ou uma espécie, funcionando com os conceitos 
da história natural, e aquele que procura reduzir o organismo a seus elementos 
constituintes – como exige a fisiologia. Toda a natureza é compreendida como 
tendo uma história própria, mas uma história em que os seres prolongam as 
coisas e o homem está em continuidade com o animal num mundo contingente. 
É assim, afirma Jacob, que se procura restabelecer a relação de separação, tra-
çada no final do século XVIII, entre o orgânico e o inorgânico. A partir dessa 
época, da matéria inanimada ao vivo não há uma diferença de natureza, mas 
de complexidade. A célula está para a molécula como a molécula está para 
o átomo – um nível superior de integração. Esta biologia analisa as reações 
químicas, estuda células, desencadeia fenômenos. Se o organismo ainda é 
concebido como um todo, é porque a regulação das reações, a coordenação 
das células, a integração dos fenômenos permitem uma síntese.

No início do século XX, delimita-se uma série de novos objetos de estudo. 
Organiza-se, em torno de cada um deles, um domínio específico da biologia, 
fragmentando-a progressivamente. A palavra biologia acaba cobrindo ciências 
diversas que se distinguem por seu material e sua linguagem. Dentre elas, a 
bioquímica e a genética remodelam, inteiramente, a concepção de organis-
mo, mudando, completamente, a representação que se faz dos organismos. 
A bioquímica, que trabalha com extratos, estuda os elementos constituintes 
dos seres vivos e as reações que neles se produzem, remetendo a estrutura dos 
seres e suas propriedades à rede das reações químicas e aos desempenhos de 
algumas espécies moleculares. A genética, ao contrário, interroga populações 
de organismos para analisar a hereditariedade; atribui a produção do idêntico 
e o aparecimento do novo às qualidades de uma estrutura nova, existente no 
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núcleo da célula, onde se aloja a memória da hereditariedade, que comanda 
todos os níveis, para determinar os caracteres do organismo e suas atividades: 
dirige o desenvolvimento do embrião, decide a organização do adulto, de suas 
formas, de seus atributos.

Com a bioquímica e a genética, os seres vivos não se ordenam mais em 
profundidade, unicamente pela articulação dos órgãos e das funções, não se 
enrolam mais em torno de um foco de vida de onde se irradia a organização. 
As qualidades dos vivos baseiam-se, então, em duas entidades novas: o que 
os bioquímicos chamam de proteína e os geneticistas, de gene. A proteína é a 
unidade de execução química que realiza as reações e dá aos corpos vivos sua 
estrutura; o gene é a unidade de hereditariedade que rege, ao mesmo tempo, 
a representação de uma função e sua variação. O gene comanda; a proteína 
realiza. As duas ciências conhecem o objeto da análise futura, explica Jacob, 
porém, não têm, até meados do século XX, meios para realizá-la.

De acordo com Jacob, no final do século XIX e até a primeira metade do 
XX, desaparece a antiga forma do vitalismo que ele afirma ter sido necessário 
para a constituição da biologia, no início do século XIX – afirmação com a 
qual concordam Canguilhem e Foucault –, e surgem novas formas possíveis 
de conhecimento no campo biológico.

Diante do desenvolvimento da ciência experimental, da genética, da 
bioquímica, não se pode mais, a não ser através do misticismo, invocar 
seriamente um princípio de origem desconhecida, um X que escaparia 
por sua própria essência às leis da física, para explicar os seres vivos e 
suas propriedades. Se a física parece não poder explicar o conjunto dos 
fenômenos da vida, não é mais devido a uma força exclusiva do mundo 
vivo, impossível de ser conhecida. É devido a limites inerentes à obser-
vação e à análise, à complexidade dos seres vivos em relação à matéria. 
(...) Portanto, não se trata mais de recorrer a uma força misteriosa para 
justificar a origem, as propriedades, o comportamento dos seres vivos. 
Trata-se de saber se as leis já encontradas na análise da matéria bastam 
ou se é preciso procurar novas. Para se constituir como ciência, a biologia 
teve que se separar radicalmente da física e da química. Em meados do 
século XX, para prosseguir a análise da estrutura dos seres vivos e de seu 
funcionamento, teve que se associar intimamente a elas. Desta união 
nascerá a biologia molecular. (Jacob, 1983: 248-249) 

Para a elaboração da história da hereditariedade, Jacob analisa estes 
conteúdos, partindo de pressupostos explicitados pela epistemologia e pela 
arqueologia do olhar: uma análise histórica descontínua, conceitual, que se 
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situa no nível das condições de possibilidade das transformações na própria 
natureza do saber. Em sua opinião, existem, para o biólogo, duas formas de 
enfocar a história de sua ciência: a que a concebe como a sucessão das idéias, 
e esta ele rejeita, e aquela que investiga como os objetos tornaram-se acessíveis 
à análise, permitindo que novos domínios se constituíssem como ciência. 

genealogia de latour

Um ponto comum às histórias tratadas até aqui é a perspectiva de que a 
conjunção da verdade com a objetividade nas ciências deve ser criticada. Tal 
perspectiva se esclarece ainda mais se a elas acrescentam-se algumas noções 
das genealogias propostas por Foucault e Latour, sobretudo em seu caráter de 
análise das relações de forças como constitutivas dos discursos científicos.

A análise de Latour propõe uma nova concepção de objeto – “quase-
objeto” – que não apresenta os contornos clássicos, pois não se caracteriza pela 
necessidade de exterioridade natural. Ao deslocar as questões da verdade e da 
objetividade científica – tão caras à tradição filosófica ocidental – para a noção 
de saberes indissociáveis das relações de poder, das lutas de forças singulares 
e específicas, Latour aproxima-se da perspectiva foucaultiana de história dos 
enunciados e dos poderes neles investidos. Sua abordagem parte da afirma-
ção do caráter arbitrário da Razão – filosófica e científica – instituída com 
a sistematização de uma lógica dicotômica, segundo a qual se estabeleceram 
oposições como relações de razão e relações de força, verdade e erro, ciência 
e sociedade, objetividade e subjetividade, sujeito e objeto, sujeito e natureza, 
ciências duras e ciências sociais e humanas. 

Deste ponto de vista, as visões tradicionais de ciência instauradas na 
modernidade são abandonadas por se fundarem no mito da Razão, cujas 
dicotomias precisam ser ultrapassadas quando se pretende elucidar os pro-
cessos de produção científica. As explicações, segundo as quais saber e poder 
são colocados em pólos opostos e dispostos de acordo com a hierarquia dual 
dos valores e onde se sobrepõem as noções de verdade, ciência e objetividade, 
de um lado, e erro, sociedade, política e subjetividade, do outro, tornam-se 
opacas. 

A rejeição de todos os binômios – principalmente os metafísicos (como 
interioridade e exterioridade, cultura e natureza, bem como os já menciona-
dos) – normalmente assumidos quando fazemos história das ciências ou dos 
saberes, conduz Latour ao projeto de uma genealogia da Razão: recuar, através 
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da filosofia, ao momento em que se separaram e hierarquizaram relações de 
razão e relações de forças, momento em que nos enganamos, uma vez que, para 
ele, estes são inseparáveis, ou melhor, uma vez que, conforme afirma Foucault, 
há uma relação de imanência entre os saberes e os poderes.

Na genealogia de Latour, desaparece o conceito de objetividade como 
qualidade daquilo que é objetivo – no sentido de correspondência a um 
objeto externo natural ou produzido e que diz respeito a tudo aquilo que é 
apreendido pelo conhecimento (manipulável ou manufaturável, perceptível 
pelos sentidos etc.), e considerado distinto do sujeito do conhecimento. Este 
conceito é elidido em função de um estudo do papel desempenhado pelo 
objeto, considerado, então, como agente, como força. Segundo Latour, o 
objeto é uma noção que deve ser entendida através do conceito de ator numa 
rede móvel de inter-relações de atores humanos e não-humanos, sábios e não-
sábios. Deste modo, a divisão entre um mundo natural e um mundo social 
perde a eficácia explicativa; ela não interessa mais para a análise da produção 
de conhecimentos objetivos e verdadeiros.

Em Les Microbes: guere et paix (Latour, 1984), esta idéia é explicitada por 
uma reinterpretação da história da revolução pastoriana em que o micróbio 
de Pasteur e os atores humanos são forças irredutíveis, desempenhando papéis 
simétricos e específicos nos jogos das relações de forças. São quase-objetos, 
não objetos no sentido de entidades fixas; são fluxos que circulam numa 
rede de relações de forças, atores que não têm essência ou ontologia. Trata-
se de um conceito que recobre os humanos e os não-humanos naturais ou 
sociais, por meio de uma listagem de ações, de respostas escritas e testes. As 
bactérias, as enzimas, os elementos, as partículas que saem dos laboratórios, 
são definidos, como já dissemos, por operações que geram inscrições a eles 
associados. O número, a natureza, os poderes dos atores não são permanentes, 
eles são transformados por traduções e pelo estado da rede, ou melhor, pelas 
inter-relações dos porta-vozes que a constituem. Sua realidade depende do que 
dizem os enunciados, a não ser quando se manifesta uma resistência, quer 
dizer, quando os efeitos de uma ação entram em conflito com associações já 
estabelecidas.

O primeiro micróbio que nos propõe Latour age e dispõe de todas as qua-
lidades normalmente atribuídas aos humanos: tem necessidades e afinidades. 
É um aliado que faz escolhas e que confere a Pasteur toda a sua força de ser 
autônomo. Este primeiro micróbio é descoberto e modificado por Pasteur. É 
preciso lembrar que, antes de ser colocado em cultura bacteriana, sua única 
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forma de existência é metafísica. É um objeto construído, cujo nome não 
representa um ser, mas um novo regime dos discursos e das ações. Seu poder 
advém de uma forma naturalizada que permite designar os efeitos produzidos 
pela mobilização dos materiais e dos instrumentos, a aquisição do saber-fazer, 
bem como as discussões entre os humanos. A dificuldade desta idéia consiste 
na redução do micróbio às ações dos homens que acionam o processo de 
produção científica. 

Para analisá-lo, Latour propõe um manual de filosofia política baseado 
no pensamento da multiplicidade dos estados de força, ao invés da busca de 
unidade. A questão o que é força, o que é estado de força, então, persiste, pois, 
para ele, as diversas definições encontradas em ciências e em filosofia não são 
suficientes. Isto porque, a seu ver, a matéria da força é variável e os estados 
das forças são diversos e sempre irredutíveis entre si, conforme assinalado. 
Os princípios de “irredução” e o de simetria das forças – este último tomado 
da antropologia – sugerem a necessidade de tratar todos os atores da mesma 
maneira, sublinhando a relevância do procedimento genealógico como pano 
de fundo dos estudos de sociologia da ciência, desenvolvidos em Give me a 
Laboratory and I Will Raise the World (Latour, 1983), bem como nas pesquisas 
subseqüentes. 

Em Nietzsche, a Genealogia e a História (1982), Foucault explicita o 
procedimento genealógico, conforme mostramos no item “Forças e ângulo 
dos deslocamentos segundo Latour” (cap. 2). A proposta de Latour reúne a 
própria genealogia e o modelo político de batalha de Tolstoi: investigar tanto 
as grandes multidões, quanto os personagens particulares que dão ordens 
às massas – ordens que são mal compreendidas, mal transmitidas, traídas, 
levando a deslocamentos de regimentos, e que, em troca, obtêm informações 
deformadas, tardias e traídas. Enquanto batalha, a ciência deve ser entendida 
como uma multidão de aliados heterogêneos que compõem a forma dos obje-
tos ditos científicos. Convém ressaltar que, nessa multidão, incluem-se tropas 
sábias (cientistas e doentes, por exemplo) e não-sábias (micróbios e artefatos, 
por exemplo), tropas humanas e não-humanas, ou seja, todos os atores da 
revolução. Assim sendo, como separar atores humanos, de um lado, e objetos 
respeitáveis, lá fora, no mundo, de outro?

O princípio de simetria (Latour, 1984, 1991) é que permite tais contesta-
ções. O conceito de quase-objeto substitui a noção clássica de objeto. Pode ser 
reconhecido nas constantes mantidas nos deslocamentos espaciais e temporais, 
ou seja, nas constantes presentes nas transformações. No caso do princípio de 
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simetria entre humanos e não-humanos, mantêm-se séries de competências 
e de propriedades que os agentes são capazes de apontar uns em relação aos 
outros, eliminando as hierarquias, as assimetrias ontológicas, a fim de superar 
as oposições citadas.

Para Latour, a ilusão da modernidade era acreditar que quanto mais 
evoluíssemos, mais distante ficaria a subjetividade da objetividade, criando, 
assim, um futuro radicalmente diferente do passado. Para ele, isto nunca 
aconteceria. A objetividade e a subjetividade não são opostas, elas crescem 
irreversivelmente juntas. O desafio, para a filosofia, seria conceber instituições 
políticas que pudessem absorver a idéia de que artefatos não são apenas coisas, 
mas agentes culturais que medeiam nossas ações. Deste modo, compreende-se 
sua afirmação, em Science in Action (Latour, 1987), de que o destino dos fatos e 
das máquinas depende de longas cadeias de atores que os transformam, sendo 
suas qualidades a conseqüência e não a causa desta ação coletiva.

A pesquisa sobre a revolução pastoriana é uma explicitação dos princípios 
norteadores de todo o seu trabalho posterior. Aí, a concepção tradicional de 
ciência pastoriana e da luta, travada por Pasteur contra os micróbios, sofre 
uma imensa reviravolta com respeito às histórias fundadas na afirmação da 
objetividade do tipo adequatio rei et intellectus e suas variantes. O exemplo 
escolhido por Latour – revolução pastoriana – é considerado por ele mesmo 
o mais afastado possível do que deseja mostrar, uma vez que:1) ocorreu no 
momento de exaltação da ciência; 2) sua utilidade pública é tida como indu-
bitável em termos das novidades introduzidas na medicina; 3) sua inovação 
científica ou técnica apresenta a maior proximidade possível entre a pesquisa 
básica e as aplicações mediatas ou imediatas; 4) parece haver, finalmente, 
aplicação dos métodos à arte médica; 5) apresenta provas objetivas de sua 
produção científica etc. 

Em toda a sua obra, a proposta de Latour é fazer esta redistribuição, através 
de sua concepção de objetividade, estabelecida a partir do princípio de simetria 
ampliada, no sentido de que todos os elementos que estão em jogo compõem, 
igualmente, o mundo, na qualidade de atores, de agentes, sejam eles humanos ou 
não-humanos, sábios ou não-sábios. Ao propor um método que tenta recompor 
as forças, Latour tenta não reduzi-las umas às outras, nem hierarquizá-las a priori 
(razão superior, poder e sociedade inferiores). Segundo ele, devemos pensar com 
o princípio de irredução e de projeção das forças envolvidas que nos permite 
seguir os múltiplos e imprevisíveis contornos do mundo, composto de atores, 
provas, deslocamentos de forças, vontades e interesses, comunicação, traduções, 
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quase-objetos. Seu método de composição tem, como ponto de partida, aquilo 
que cada ator diz dos outros atores humanos e não-humanos.

A seu ver, no pastorianismo, por exemplo, os adjetivos e os enunciados, 
utilizados pelos atores para qualificar os micróbios, é que os definem como 
atores: “solidariedade”, “potência”, “comensal”, ou, como mostra um texto 
de 1894: “Acabamos de esboçar em linhas gerais, o modo pelo qual os micró-
bios patogênicos evoluem na sociedade (...). A sociedade só pode existir, só 
pode viver e substituir graças à intervenção constante de micróbios, grandes 
provedores de morte, mas também dispensário de matéria” (Latour, 1984: 44). 
Assim, o estudo da revolução pastoriana evidencia a criação de novas fontes 
de poder e de legitimidade, irredutíveis àquelas que codificavam até então 
o espaço dito político; evidencia, ainda, a função dos micróbios de renovar, 
inteiramente, o jogo político com forças novas.

É nesta perspectiva, que devemos entender as afirmações de Latour, em 
1992, quando proclama que, para determinar se um enunciado – que define 
o grau de eficácia e perfeição de um mecanismo – é objetivo ou subjetivo, 
não adianta buscar respostas em suas qualidades intrínsecas, mas reconstruir, 
historicamente, o conjunto das transformações que sofre, mais tarde, nas mãos 
dos outros. Dito de outro modo, é a natureza da força coercitiva dos enuncia-
dos que convence a validade de sua própria posição. Se considerarmos esta 
abordagem, o que está em jogo é o familiar problema da legitimação científica 
– seus métodos, seu objeto.

Para ele, a análise dos enunciados, tal como colocada por Foucault, é bas-
tante importante. Na opinião de Latour, a relevância da análise foucaultiana 
está na concepção da relação de imanência entre saber e poder, de um lado, e 
da relação entre sociedade e discurso, de outro. Por esta razão, de acordo com 
Latour, as duas maiores contribuições de Foucault são a análise dos discursos, 
elaborada em As Palavras e as Coisas e em Arqueologia do Saber, assim como a 
do regime de distribuição dos enunciados em Vigiar e Punir. Latour atribui 
tal importância às investigações de Foucault, devido ao impasse do neokan-
tismo nelas apontado: como se assegurar, passo a passo, de que as mesmas 
estruturas se encontram em toda parte, que as mesmas categorias formam 
todos os conhecimentos produzidos num dado momento? E, ainda, devido à 
substituição das categorias, que se impõem para todos, por uma distribuição 
dos enunciados possíveis, perfeitamente localizáveis e observáveis. 

É o regime do discurso, e não o discurso em si mesmo, que possui uma 
estrutura e uma organização que tornam possíveis certos enunciados, certos 
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encadeamentos e interditam outros. A transcendência buscada está aí, nesta 
economia dos enunciados, em sua rarefação e sua proliferação organizadas: 
certas coisas podem ser ditas e outras não, certas deduções são admitidas 
e outras proibidas. E este regime se estabiliza em vastas configurações que 
fazem seu tempo e fabricam sua história. Segundo Latour, esta solução pode, 
em princípio, ser estudada empiricamente. Porém, na prática, evidenciar 
tais regimes não é fácil e a arbitrariedade do analista é enorme. Mas, sobre-
tudo, falta explicar o que produz estes enunciados e a maneira pela qual 
são produzidos.

A restrição ao trabalho de Foucault deve-se, primeiramente, ao fato de não 
tratar as chamadas ciências duras – exceção feita às ligadas à medicina – e, em 
segundo lugar, à concepção de poder que tende a sobrepujar o saber, através 
de uma análise bastante reducionista. Neste sentido, o maior problema apon-
tado é a tentativa de redefinição do poder. Da forma como foi feita, afirma 
Latour, a dificuldade está em utilizá-la para os atores não-humanos das ciências 
duras, ou seja, como utilizá-la para descrevê-los. Em sua opinião, Vigiar e Punir 
é um campo fascinante para estudar a disseminação do poder; porém, ele só 
levanta o problema, não o resolve. Pelo fato de considerar o poder algo que 
se dissemina e não uma coisa inerte, não se sabe se suas análises resistiriam 
aos testes da química, da física ou da teoria da relatividade. É sob esta ótica 
que Latour coloca sob suspeita a abordagem foucaultiana.

Ao desconsiderar a delimitação do objeto das pesquisas propostas por Fou-
cault, sobretudo no que tange à especificidade dos saberes analisados, os saberes 
sobre o homem, Latour termina por buscar generalizações incompatíveis com 
um cuidado metodológico de grande relevância na crítica foucaultiana que se 
funda na noção de história regional. A cada região de saber, deve corresponder 
um tipo específico de abordagem que não pode ser confundido com regras 
gerais de método aplicável a todas as análises. Ademais, se esquece de que as 
prescrições metodológicas são estabelecidas juntamente com os documentos 
encontrados; o método e seus pressupostos não são nunca dados a priori.

Contudo, Latour reconhece que Foucault rompe com todas as respostas 
imaginadas antes dele, uma vez que considera que o enunciado é indissociável 
das técnicas e de todos os dispositivos, materiais e institucionais, pelos quais 
os atores humanos se definem entre si. Apesar das restrições, para Latour, a 
lição da análise foucaultiana dos discursos é importante: um enunciado se 
produz ao mesmo tempo que o objeto que o qualifica, e sua produção é 
instrumentalizada em toda uma série de operações que fazem falar o objeto 
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de conhecimento e obrigam a reconhecer que ele é, realmente, aquilo que 
o enunciado diz que ele é. 

oBJeto e CiênCia

Cabe, antes de mais nada, perguntar como Michel Serres em Eclaircissements: 
entretiens avec Bruno Latour (1992): Como aconteceu de as ciências humanas 
ou sociais nunca falarem sobre o mundo, de tal modo que os grupos perma-
necessem suspensos no vazio? Como as ciências ditas duras deixam os homens 
de lado? E, ainda, por que nossos saberes se perpetuam hemiplégicos? Para 
Serres, fazê-los aprender a caminhar com os dois pés, a utilizar as duas mãos, 
parece ser um dos deveres da filosofia. Trata-se do elogio dos mestiços e das 
misturas que causam horror aos filósofos da pureza.

A idéia de que, em história das ciências, nenhuma explicação escapa à 
análise das relações de forças, leva-nos a repensar a crítica de Latour à visão de 
ciência como mito fundado numa cisão – relações de razão versus relações de 
forças, isto é, ciência versus sociedade – que precisa ser ultrapassada. Ao propor 
um método que tenta recompor as forças, sem reduzi-las nem hierarquizá-las, 
trava-se a luta contra a Razão, por vezes considerada a maior fonte de patologia 
e de mortalidade do século XX.

Latour apresenta o modelo político da batalha, inspirado em Tolstoi, que 
inclui uma multidão de aliados, estudando os ângulos dos deslocamentos tanto 
das grandes multidões envolvidas, quanto dos personagens particulares que 
dão ordens às massas. Ordens que são mal compreendidas, mal transmitidas, 
traídas, ocasionando movimentos de regimentos, e, em troca, fazendo com 
que se obtenham informações diferentes das originais. Para Latour, deste 
ponto de vista, a ciência deve ser estudada como uma multidão de aliados 
heterogêneos que compõem a forma dos objetos ditos científicos. Convém 
ressaltar que, nessa multidão, incluem-se tropas humanas e não-humanas, 
sábias e não-sábias.

Sua análise baseia-se na denúncia do caráter arbitrário da Razão dicotômi-
ca que institui tal cisão, a ela opondo o princípio da multiplicidade de forças, 
segundo o qual é necessário criar um princípio de projeção que permita seguir 
os múltiplos e imprevisíveis contornos do mundo. Para tanto, o projeto de uma 
genealogia nietzschiana parece ganhar cada vez mais sentido: recuar, através 
da filosofia, ao momento de origem em que se separaram saber e poder. Neste 
sentido, as noções de estado de natureza e de estado de sociedade são duas 
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conseqüências simétricas da ação dos pesquisadores para alinhar humanos e 
não-humanos. Assim, resta perseguir, com o ponto de vista das irreduções, 
os atores, os deslocamentos por eles operados, as cadeias de traduções, as 
alianças, enfim, as forças.

A ênfase dada ao papel dos atores/agentes na proposta de definição da 
transdisciplinaridade, em detrimento de suas bases científicas na circulação dos 
discursos – é claro que nenhuma idéia se desloca sozinha! – parece ser fruto 
de um receio sociológico-reducionista das atuais estratégias de oposição que, 
apesar da proposta de um recurso à natureza enciclopédica, são empregadas 
para estudar o discurso científico, afirmando-se como crítica construtivista, e 
que terminam por explicar a natureza (derivada tanto das teorias, como dos 
fatos empíricos), através de uma análise de interesses e forças como determi-
nantes de sua construção.

Entretanto, segundo Foucault, ao dirigir-se ao domínio do saber, não po-
demos nos restringir à descrição de disciplinas ou ciências, mas à descrição de 
positividades, o que abrange os documentos literários, filosóficos ou políticos, 
bem como as práticas (discursivas e não discursivas). Analisar as positividades é 
apontar as regras segundo as quais uma prática discursiva pode formar grupos 
de objetos, conjuntos de enunciações, jogos de conceitos, séries de escolhas 
teóricas. O objetivo de Foucault é estabelecer relações entre os saberes, consi-
derados como possuindo uma positividade específica – a positividade do que 
foi, efetivamente, dito e deve ser aceito como tal –, para que, destas relações, 
surjam, em uma mesma época ou em épocas diferentes, compatibilidades e 
incompatibilidades que permitam individualizar formações discursivas e traçar 
as diversas configurações dos campos de saber. A articulação entre os saberes e 
as práticas é possível devido à relação de imanência entre os discursos e certos 
princípios de organização dos saberes que podem ser situados como elementos 
de um dispositivo essencialmente político.

A lição é geral: um enunciado se produz ao mesmo tempo que o objeto 
que o qualifica, e sua produção é instrumentalizada em toda uma série de 
operações que fazem falar o objeto de conhecimento e o obrigam a reconhecer 
que ele é, realmente, aquilo que o enunciado diz que ele é. Estamos, portanto, 
diante de várias séries entrecruzadas de elementos que constituem uma rede 
de práticas e conhecimentos, que devem ser lembrados ao pensarmos a inter-
disciplinaridade em saúde coletiva. Séries de relações lógicas e metodológicas, 
séries de relações de sujeitos e objetos. Atualmente, já não se fala mais objeto 
simplesmente; o objeto é recente e ainda carece de adjetivos: objeto fronteiriço, 
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objeto híbrido, objeto-mundo, quase-objeto, objeto complexo. A esta atividade 
de adjetivação dos conteúdos das ciências da saúde corresponde uma reflexão 
sobre as formas de abordá-los. Tantos adjetivos dizem respeito ao esforço de 
lidar com um real esfacelado que se quer unidade, totalidade, com a garantia 
das especificidades que os constituem como objetos de pesquisa que precisam 
receber um novo tratamento. 

A pesquisa biomédica, freqüentemente, combina uma forte auto-imagem 
da ciência fundamental com uma ligação com a prática médica igualmente 
forte. Ela é legitimada pela sua contribuição para a compreensão fundamental 
dos fenômenos da vida e para a solução de problemas práticos de detecção, 
cura e prevenção de doenças. Os estudiosos das práticas de laboratórios bio-
médicos esbarram em tais articulações, e, cada vez mais, as incluem em suas 
investigações. Terminam por deparar-se com a questão da gênese e desenvol-
vimento dos fatos científicos. Um fato científico pode ser concebido como 
uma regra produzida por um pensamento coletivo, isto é, por um grupo de 
pessoas ligadas por um estilo de pensamento comum que formula não só o 
conhecimento, considerado como garantido por um pensamento coletivo 
dado, mas também seu corpo de práticas: métodos e ferramentas usados no 
exame da evidência e critérios para julgar seus resultados. 

A tradução da medicina para a pesquisa biomédica nem sempre apresenta 
unidade. A biologia depende das articulações bem-sucedidas com as demandas 
médicas, os interesses criadores dos políticos e dos capitalistas especuladores e 
dos industriais. Em suma, os pesquisadores e práticos biomédicos trabalham 
na interseção do ‘bio’, próprio do mundo das ciências, com o mundo médico 
composto por médicos, industriais, administradores da saúde e pacientes. As 
demandas da área médica e da indústria, muitas vezes, interagem com a pes-
quisa biomédica, e as traduções, com sua multiplicidade de direções, podem 
moldar tanto a pesquisa quanto as práticas médicas e industriais. 

Um exemplo de Ilana Löwy (2002): os oncogenes (genes celulares con-
siderados implicados na transformação maligna da célula) foram descritos, 
primeiramente, pelos oncologistas e foram vinculados à transformação das 
células pelos vírus oncogênicos. Depois, desenvolveram-se estudos dos on-
cogenes celulares – esta transição foi moldada por circunstâncias materiais, 
como a difusão da engenharia genética, além de outros acontecimentos, como 
o fracasso do Programa Vírus-Câncer do Instituto Nacional do Câncer, nos 
Estados Unidos, e a crescente importância das conexões entre os laboratórios 
biomédicos e as empresas de biotecnologia. 
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A estabilização dos oncogenes como fenômenos biológicos e sua fusão 
nos diversos mundos sociais (biólogos moleculares, biólogos celulares, pes-
quisadores do câncer, oncologistas clínicos) estava vinculada à generalização 
de métodos padronizados de pesquisa em biologia molecular e de reagentes 
padronizados (investigações sobre o DNA, anticorpos dos monoclonos). Os 
grupos profissionais que se esforçam para manter a sua autonomia e o seu 
prestígio precisam ter o controle do acesso ao conhecimento padronizado 
e transmissível que lhes permite competir com a incerteza, mas, ao mesmo 
tempo, precisam assegurar-se de que seus métodos e habilidades não sejam 
reduzidos a rotinas das quais qualquer pessoa possa se apoderar. Tentam 
encontrar um ponto intermediário que lhes permita codificar os padrões de 
comportamento profissional, deixando-lhes espaço suficiente para o conhe-
cimento especializado.

O termo objeto fronteiriço – que os lingüistas utilizam para exprimir o 
caráter indeterminável da linguagem natural – foi usado pelos sociólogos da 
ciência para descrever entidades que apresentam estruturas frágeis no uso 
comum e são fortemente estruturadas no uso local individual. Estes objetos 
facilitam interações heterogêneas entre mundos sociais distintos. Um objeto 
fronteiriço é constituído de um núcleo rígido – uma zona de acordo entre 
os grupos profissionais que interagem – e a partir de uma periferia difusa, 
indistinta, que é diferente para cada grupo. A transposição e assimilação de 
elementos de um estilo de pensamento diferente (geralmente mais prestigiado 
por um outro grupo) podem acarretar benefícios concretos para o grupo que 
assimila estes elementos de estilo.

Os objetos fronteiriços e as transposições e assimilações podem ser to-
mados como artifícios que possibilitam o desenvolvimento da interação entre 
mundos heterogêneos, permitindo a coordenação local das práticas e dos atores 
distintos que continuam ligados aos seus diferentes estilos de pensamento, 
coletivos, gerais. Fala-se que há coisas que são do domínio do coletivo e do 
domínio da natureza. A noção de objetos híbridos não faz esta disjuntiva.

Tomarei de Serres o exemplo do carro e seu proprietário deslocando-se no 
dia de um feriado oficial que se deve a uma data religiosa (domínio político e 
religioso). O carro percorre um espaço (domínio da natureza). O carro é uma 
máquina, um objeto técnico, que acentua a dominação humana, concorrendo 
para a vaidade de seu proprietário, regulando algumas relações psicológicas ou 
de grupos e conduzindo a uma antropologia (domínio da cultura). Com estes 
exemplos, vemos como é possível passar, sem ruptura, da ciência (a termodinâ-
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mica e a resistência dos materiais) à técnica e desta à sociologia, depois à história 
das religiões. Para Serres, as ciências são formações culturais entre outras, e o 
utensílio é, ao mesmo tempo, um objeto-mundo e um objeto-sociedade. Cada 
técnica transforma nossa relação com as coisas e, simultaneamente, as relações 
entre nós, pois assegura a publicidade das nações que a lançam. Contudo, os 
cientistas ignoram a cultura, e prendem-se à ordem das disciplinas estruturadas 
em termos de conteúdos e de instituições, de jogos organizados de ensino, de 
laboratórios e patrões, de revistas e editores.

Fala-se que há quase-objetos: com este enfoque, é preciso recompor as 
forças. O destino dos fatos e das máquinas está nas mãos de longas cadeias 
de atores que os transformam. Enfocados a partir do princípio de simetria (da 
irredução de uma força à outra), torna-se necessário identificar os vários estados 
de força: resistência, dominação, enfraquecimento, desdobramento, reforço 
etc. O que importa é observar as indecisões dos diferentes atores (por exemplo: 
Pasteur, os micróbios, os doentes, os medicamentos, as provas ‘irrefutáveis’, os 
médicos da Academia de Medicina, os reagentes, instrumentos e métodos no 
laboratório etc.), na composição exata da tecnologia científica. Dada a simetria, 
o que resta é aquilo que se conserva através das transformações, afinal nunca 
nos defrontamos com uma ciência, mas com uma gama de associações mais 
ou menos fortes ou fracas de humanos e não-humanos. 

Na simetria entre humanos e não-humanos, natureza e sociedade, ciência 
e tecnologia há séries constantes de competências e de propriedades. A ilusão 
moderna de que a distância entre natureza e sociedade e entre subjetividade 
e objetividade aumentaria progressivamente está em descrédito. Objetividade 
e subjetividade sequer se opõem, pois surgiram juntas. Os artefatos não são 
mais coisas, são atores que intermedeiam nossas ações. O desafio é conceber 
instituições políticas que possam absorver a idéia de que todos estes objetos 
não são coisas apenas, são também agentes culturais. Deste modo, não podem 
ser concebidos como entidades fixas, mas como fluxos.

O problema é como lidar com todos estes objetos e criar um método para 
fazê-lo concretamente. A idéia de um saber enciclopédico, conforme proposto 
por Serres, no final do século XX, parece bastante interessante, pois pertence 
à ordem da sabedoria, onde não se perde a perspectiva da totalidade ativa do 
saber do mundo e da vida; ao tentar tudo incluir (ciências, mito, literatura), 
permite-nos pensar as circunstâncias da história: a morte, o amor, a alteridade, 
a violência, a dor, o mal. O grande obstáculo, justamente, reside nas divisões 
impostas nas instituições de ensino e pesquisa que cristalizaram o conhecimen-
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to em dicotomias e subdivisões das dicotomias, até as especialidades díspares e 
incomensuráveis, incomunicáveis. De fato, resta-nos, agora, reunir, recompor 
o mundo, misturar. Como fazê-lo? Eis aí o desafio.

Transportes, transferências, traduções serão necessários, a saber, todas 
as dificuldades, todos os obstáculos, todas as condições destes transportes 
de métodos, de práticas, de objetos, incluindo os micróbios, os artefatos, os 
quase-objetos, os objetos fronteiriços, os atores que permitem as passagens, 
mediando a comunicação alcançada, ou, ao contrário, aquelas que foram 
interceptadas e que a tornam difícil ou impossível. 

A nova enciclopédia assume o papel paradoxal de acumulação máxima 
de todos os saberes e de todas as experiências, em que, evidentemente, as 
mediações se multiplicam e, ao mesmo tempo, se anulam. Para chegarmos à 
convivência destes dois pólos – acumulação máxima e supressão total – certa-
mente, uma única resposta a todas as questões parece pouco provável. Os bons 
métodos são extraídos do problema a ser resolvido; as melhores soluções são 
locais, singulares, específicas, adaptadas, originais, regionais, como já afirmava 
Foucault. Daí este trabalho que não é econômico: a cada problema, recome-
çar do zero. A melhor síntese só aparece num campo de diferenças máximas, 
num campo misturado. Do contrário, a síntese se resume à repetição. Uma 
metalinguagem, neste caso, seria a repetição de uma mesma chave para abrir 
todas as portas, diria Serres. Contudo, cada vez que se procura abrir uma 
fechadura diferente, é necessário forjar a chave específica, portanto, é claro, 
sem equivalente no mercado dos métodos.
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