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PREFÁCIO 

A dinâmica e as possíveis interações das ciências, da filosofia em geral, da epis¬ 
temologia em particular e da história das ciências consistem num dos mais 

importantes temas do debate intelectual contemporâneo. A imagem de um te¬ 
traedro proposta recentemente pelo filósofo francês Michel Paty é uma das pos
sibilidades de expressá-las, acentuando que cada uma daquelas áreas de conhe
cimento, representada pelos vértices do tetraedro, se relaciona e se enriquece no 
contato com as outras, mas sempre de maneira peculiar e assimétrica. O tetrae
dro, eclético, preserva os espaços de cada disciplina e ressalta a riqueza de sua 
combinatória. 

É indiscutível a vitalidade dessas interações, mesmo quando prevalece a 
radicalidade de alguns autores e suas intenções de hegemonia. Podemos citar, 
como exemplo, a crítica ao neopositivismo e à filosofia analítica, já expressiva 
nos anos 20. Entre outras polêmicas presentes naquele contexto, destaca-se 
aquela que, ao opor "internalistas" e "externalistas", possibilitou um frutífero en
contro de filósofos, cientistas, sociólogos e antropólogos com desdobramentos 
até nossos dias. 

A representação de uma ação sinérgica e relativamente harmônica em um 
campo de diversidades traduz, por sua vez, a complexidade dos fenômenos estu
dados e remete à disputa entre disciplinas e abordagens que resultam em suces
sivos deslocamentos na filosofia do conhecimento, na epistemologia, na sociolo
gia e na etnociência. 

Nossos tempos demonstram, ainda, expressiva contribuição das ciências 
sociais a partir da década de 60, quando, com destaque para a obra de Thomas 
Kuhn, se evidenciou a ruptura com a visão da ciência como sistema autônomo 
de produção de verdades. Entre outras contribuições que sucederam a de Kuhn, 
destacam-se as postulações do Programa Forte, a análise de controvérsias, o de
senvolvimento das abordagens antropológicas e os estudos que propõem apreen
der em uma mesma dinâmica o universo dos artefatos e dos homens. Autores 
como David Bloor, Harry Collins, Steve Woolgar, Callon, Bruno Latour, Shapin e 
Schaffer são destaques desse processo, a maioria deles de introdução recente em 
nossos cursos de pós-graduação e pouco conhecidos pela academia. 

Este é o fruto do trabalho de filósofos, historiadores e cientistas sociais que se 
debruçaram sobre a obra de autores clássicos, assim como a de representantes de 
abordagens recentes e inovadoras sobre o tema. Esta escolha permite uma rara visão 
de conjunto em que o tetraedro idealizado por Paty parece materializar-se. 

Não se pretende uma apresentação exaustiva das diferentes abordagens, 
nem uma resenha sistemática do conjunto da obra dos autores selecionados, 



mas sim um exercício instigante de leituras originais e tematização de questões 
que certamente suscitarão novos debates. Os autores realizam uma dupla tarefa 
de divulgação e produção de conhecimento, sem dúvida, a melhor demonstra
ção da vitalidade que se anuncia para esta área. 

O lançamento de Filosofia, História è Sociologia das Ciências I: abordagens 
contemporâneas traz, portanto, múltiplos significados. Representa, entre outros 
indicadores, o crescimento e a profissionalização da área de história das ciências 
em nosso país, que acompanha, ainda à distância, seu impressionante desenvol
vimento em âmbito internacional. 

Ao comentar os resultados do Congresso Internacional de História da 
Ciência, realizado em 1968, em Paris, Mirko Grmek destacava duas diferenças 
marcantes em relação ao primeiro encontro desse gênero, também na capital 
francesa, em 1929: a explosão demográfica - de 40 pessoas e 10 países para 
800 pessoas e 40 países - e, mais importante, a grande diversidade do temário, 
aberto a todas as ciências e abordagens. No ano passado (1993), em Zaragoza, o 
XIX Congresso Internacional de História da Ciência refletiu a consolidação dessa 
tendência, chegando a inquietar pelo seu gigantismo: inúmeros participantes de 
todos os cantos do mundo envolvidos em uma estonteante diversidade de temas. 

Em nosso país, os sinais finalmente começam a ser animadores. Há um cres
cente interesse que se reflete na maior participação nos seminário da Sociedade Bra
sileira de História da Ciência, no aumento de publicações, inclusive de novos perió
dicos, a exemplo do lançamento recente de História, Ciências, Saúde - Manguinhos, 
e na inclusão de temas de história das ciências em cursos de pós-graduação. 

Filosofia, História e Sociologia das Ciências I: abordagens contemporâneas 
é fruto, também, de diretrizes institucionais. É significativo que este livro tenha 
sido escolhido para integrar o lançamento da Editora da Fundação Oswaldo 
Cruz. A FlOCRUZ elegeu a reflexão abrangente sobre as ciências como uma priori
dade que se tem traduzido em diversas iniciativas de suas unidades técnico-cien¬ 
tíficas. Há uma clara consciência na intuição sobre a necessidade dessa reflexão 
não apenas para as atividades acadêmicas, mas para a própria compreensão do 
sentido de seu projeto e inserção social. 

Por meio da Casa de Oswaldo Cruz, esse esforço tem se concentrado no 
campo da história das ciências em todas as dimensões indispensáveis para a con
solidação de uma área de estudos: a pesquisa, o ensino e a circulação de idéias 
por seminários e publicações que nos permitem, hoje, reunir pesquisadores de 
diferentes instituições do Brasil e do exterior para a conclusão de uma obra de 
tal porte. Estão aqui concretizadas experiências adquiridas e cursos de pós-gra
duação do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, em cooperação 
com os Institutos de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e de Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, em trocas acadêmicas durante os seminários da Sociedade Brasileira de 



História da Ciência e da Tecnologia e no convívio com os pesquisadores da Uni

dade 158 - Savoir et Pratiques dans le Champ Médicale: Histoire, Sociologie, 

Psychanalise - do Institut Nationale de Recherche Médicale (INSERM), que man

tém um acordo de cooperação com a Casa de Oswaldo Cruz. Ao refletir sobre 

estas experiências, estamos certos de que Filosofia, História e Sociologia das Ciên

cias I: abordagens contemporâneas é uma obra madura e equilibrada, que se tor

nará referência obrigatória para cursos de graduação e pós-graduação, além de 

se destinar a um público qualificado, cada vez mais interessado em entender as 

grandes linhas que orientam o debate acadêmico sobre a história das ciências. 

Como o título indica, este projeto prevê o lançamento de um novo núme

ro, dedicado à apresentação de estudos de casos. O futuro direcionamento para 

temas da área biomédica, que reflete a inserção institucional da Casa de Oswal

do Cruz, levará em conta a necessidade de pensar o campo da história das ciên

cias como um todo. Basta lembrarmos a relevância dos trabalhos de Fleck, Can-

guilhem, Foucault, Kuhn ou a riqueza de produções recentes de Francois Dela¬ 

porte, liana Löwy, Anne Maria Moulin e Bruno Latour, entre outros. Ao focaliza

rem temas da área de saúde, contribuem teórica e metodologicamente para os 

estudos sobre as ciências em geral. A reflexão sobre a ciência biomédica e a saú

de pública, por força de seu objeto, tradicionalmente polarizado entre o ideal da 

ciência pura e as demandas de uma prática social, tem sido um constante estí

mulo para questionar as abordagens reducionistas. 

Finalmente, gostaríamos de destacar que, se o projeto incorpora tantas 

marcas institucionais, é, sobretudo, a tradução da competência acadêmica, da 

dedicação e da arte de congregar esforços de Vera Portocarrero, a quem expres

samos todo o nosso reconhecimento. 
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