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O Programa Forte da Sociologia 
do Conhecimento e o Princípio 

da Causalidade 

Manuel Palácios 

Este ensaio atende a um duplo objetivo. Primeiro, apresentar o Programa Forte 

da sociologia do conhecimento, tal como foi formulado pela Escola de Edim

burgo, através de obras publicadas na década de 1970 e início dos anos 80. Se

gundo, mantendo-se nos limites de uma exposição do Programa Forte, propor

cionar uma discussão um pouco mais detalhada sobre o princípio da causalidade 

na sociologia do conhecimento científico1. 

As controvérsias geradas pelo trabalho dos sociólogos de Edimburgo per

sistem ocupando uma parte significativa dos debates contemporâneos da socio

logia da ciência. No entanto, outras abordagens teóricas, ainda que em princípio 

associadas ao sentido geral do Programa Forte, vieram se desenvolvendo com 

inspiração diversa do trabalho da Escola de Edimburgo. Um exemplo são as in

vestigações da atividade científica de caráter etnográfico, que contribuíram para 

o desenvolvimento de temas contidos no âmbito do Programa Forte, mas dificil

mente seriam compatíveis com alguns de seus princípios originais. Do mesmo 

modo, os estudos mais recentes, inspirados na teoria das redes, guardam uma 

relação ambígua com o Programa Forte2. 

1 A denominação "Escola de Edimburgo" terminou por se consagrar na literatura, reconhecendo a sin
gularidade da abordagem desenvolvida por alguns sociólogos da Unidade de Estudos da Ciência da 
Universidade de Edimburgo, com ênfase particular na contribuição teórica de Barry Barnes e David 
Bloor. Das obras que demarcam a perspectiva teórica da Escola, merecem destaque especial: Bloor, 
1976 e 1983; Barnes, 1982. Os argumentos desenvolvidos neste ensaio, com o objetivo de expor as li
nhas gerais do Programa Forte, têm como base, em grande medida, estas três obras. 

2 Para uma abordagem construtivista da ciência, ver: Knorr-Cetina, 1981. A elaboração teórica mais de
senvolvida, segundo o paradigma ator/rede, encontra-se em Latour, 1987. 



O ensaio foi organizado em quatro seções. Na primeira, apresentam-se as 

características gerais do Programa Forte, assinalando os seus vínculos com uma 

tradição de investigação sociológica do conhecimento que inclui Durkheim e 

Mannheim. Na segunda seção, expuseram-se as objeções de alguns críticos à 

pretensão de estender os métodos e teorias da sociologia do conhecimento à 

análise da ciência. Nesta seção, procuram-se enfatizar argumentos derivados da 

ciência contemporânea da cognição. Na terceira parte, analisa-se a teoria dos jo

gos de linguagem - desenvolvida pelos sociólogos de Edimburgo com base na 

contribuição de Wittgenstein. Por fim, na última seção, apresentam-se as propos

tas teóricas que associam interesses sociais aos processos de formação de crenças 

e produção de conhecimento. 

1. O PROGRAMA FORTE DA SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO E O PRIN

CÍPIO DA CAUSALIDADE 

A proposição de que há uma relação a ser investigada entre conhecimento 
científico e o contexto social no interior do qual é produzido encontra-se na origem 
da sociologia da ciência. As primeiras observações nesta direção datam da virada do 
século. Pode-se, portanto, legitimamente perguntar os motivos que justificariam a 
pretensão de se formular um "programa forte" para a sociologia do conhecimento, 
supostamente mais audacioso e de alcance mais largo dos que os esforços até então 
empreendidos. Ainda mais quando se tem em vista o fato de que uma boa parte da 
audácia do programa residiria na tentativa de devassar o território da ciência com os 
instrumentos analíticos da sociologia do conhecimento. 

Uma resposta satisfatória a esta pergunta levaria a investigar duas trajetó
rias: a sociologia do conhecimento que se desenvolve orientada para o entendi
mento da cultura, das crenças compartilhadas pelos membros de uma comuni
dade ou um grupo social, incluindo-se neste rol o tema clássico das ideologias e 
a investigação antropológica das crenças das sociedades primitivas, e, de outro 
lado, os estudos sobre a ciência, em particular a atividade científica institucio
nalizada das sociedades modernas. 

Não seria abusivo afirmar que a tendência dominante, durante muito 
tempo, foi o confinamento da sociologia do conhecimento ao território das ideo
logias e das crenças do homem comum, conferindo um estatuto particular ao co
nhecimento científico, supostamente impermeável aos métodos e teorias dos so
ciólogos. Os estudos sobre a ciência orientavam-se para a investigação histórica 
das descobertas científicas e a análise das instituições contemporâneas que dão 
suporte e continuidade ao trabalho dos cientistas. No primeiro caso, a análise 
histórica contribuía para explicar o nascimento de uma nova teoria ou o descré¬ 



dito de antigas disciplinas, estabelecendo nexos entre os processos sociais e as 
inovações científicas. Contudo, as relações estabelecidas permaneciam restritas à 
elucidação do que se convencionou chamar "contexto da descoberta". A verda
deira história do conhecimento científico transcenderia as circunstâncias contin
gentes dos cientistas singulares. Para além dos fatos que informam a atividade 
cotidiana, a trajetória da ciência obedeceria a uma lógica própria, ditada pela 
natureza especial do conhecimento científico. 

Desta perspectiva, a análise das instituições científicas contemporâneas 
não poderia deixar de se pautar pela lógica atribuída ao processo de desenvolvi
mento científico. Se a ciência obedece a suas próprias determinações, o que im
porta investigar é a funcionalidade das instituições existentes para o livre curso 
do progresso científico. Constitui-se uma sociologia da ciência que não tem pro
priamente como objeto o conhecimento científico. 

A partir da década de 1970, a sociologia da ciência sofreu um duplo pro
cesso de mudança. De um lado, veio a se consolidar como uma área de especia
lização reconhecida, atraindo um número significativo de novos pesquisadores. 
De outro, assistiu à constituição de novas abordagens, rompendo-se o predomí¬ 
nio da perspectiva funcionalista neste campo de estudos sociológicos . 

O processo de institucionalização da sociologia da ciência no universo 
acadêmico trouxe consigo duas tendências: a ampliação dos limites até então fi
xados para a investigação sociológica da atividade científica, ao mesmo tempo 
que estimulou um esforço de demarcação teórica e metodológica frente às ou
tras disciplinas envolvidas com o estudo do conhecimento científico. 

A tradição funcionalista havia implicitamente estabelecido uma divisão de 
trabalho com a filosofia da ciência. Aos sociólogos caberiam os estudos sobre as 
instituições da ciência moderna e a investigação histórica das inovações científi
cas, com a perspectiva de se identificarem as determinações sociais atuantes nos 
diversos contextos relevantes para a história da ciência. Mantinha-se, no entanto, 
o monopólio filosófico sobre os estudos relacionados com o conteúdo do conhe
cimento científico. A sociologia investigava o contexto de uma descoberta, mas 
se deteria, impotente, diante das questões - especificamente filosóficas - relacio
nadas com o conteúdo daquela descoberta. 

A ruptura que se estabelece durante a década de 1970 contesta os limites 
estabelecidos, propondo como objeto legítimo de investigação sociológica o co
nhecimento científico enquanto tal. O sociólogo deve investigar o conhecimento 

3 Segundo Barnes, por esta época, a sociologia da ciência nos Estados Unidos começa a se concentrar 

no estudo das especialidades científicas. Na Inglaterra e no continente europeu, torna-se pela primeira 

vez uma área de estudos reconhecida (Barnes, 1982:14). 



científico do mesmo modo que formula e desenvolve hipóteses para explicar as 
origens sociais das ideologias políticas ou as raízes das crenças religiosas. Neste 
movimento, são revisitados os clássicos da sociologia do conhecimento e procu
ra-se estender as suas indagações e métodos à análise da ciência. 

O Programa Forte da sociologia do conhecimento representa uma das tenta
tivas de formalização desta ruptura com a tradição pretérita da sociologia da ciência 
e de recuperação dos clássicos da sociologia do conhecimento para a análise da 
ciência. Neste aspecto, Durkheim e Mannheim são as duas referências mais impor
tantes para a formulação original do programa, apresentado de modo sistematizado 
por David Bloor, em Knowledge and Social Imagery, publicado em 1976. 

Ultrapassaria os limites deste artigo uma análise mais exaustiva da in
fluência de Durkheim e Mannheim na obra dos sociólogos de Edimburgo, além 
do fato de esta influência não ser uniforme entre os integrantes do grupo4. Ao 
longo da exposição, acredito tornar-se patente a incorporação, decerto inovado
ra, de muitas idéias cuja formulação exemplar se encontra nesses dois autores. 
Apenas com o intuito de situar alguns elementos mais significativos desta influên
cia, cabem duas breves observações. 

As remissões à obra de Durkheim são bastante freqüentes no trabalho de 
David Bloor. Porém, uma noção é particularmente relevante: a concepção durk¬ 
heimiana de correspondência entre ordem cognitiva e ordem social. Em Formas 

Elementares da Vida Religiosa, Durkheim concebe a religião como expressão 
transfigurada da sociedade, assumindo a forma de um sistema de crenças que 
solidariza o indivíduo com a coletividade da qual faz parte. As crenças religiosas 
derivariam sua força moral do fato de exprimirem - de forma não explícita - os 
fundamentos de uma determinada ordem social. Deste modo, a ruptura da ordem 
cognitiva - que se expressa nas sociedades primitivas pela religião - representaria a 
própria dissolução da vida coletiva, dependente para sua reprodução de consenso 
quanto à legitimidade de seus fundamentos. Bloor sugere que a ciência desempe
nharia na sociedade moderna um papel semelhante ao das religiões: ela também 
constituiria uma representação coletiva do mundo em que vivemos, e, por este mo
tivo, também tenderia a ser protegida com a aura do sagrado. Daí as resistências tão 
comuns à investigação sociológica do conhecimento científico. Evidentemente, a im
portância da hipótese durkheimiana de correspondência entre ordem cognitiva e or
dem social ultrapassa as considerações acerca das objeções ao Programa Forte. Apli
cada à cultura científica do mundo contemporâneo, constitui um argumento favorá
vel à perspectiva de se investigar o conhecimento com o objetivo de nele identificar a 

4 Na obra de Barry Barnes, a influência de Durkheim e Mannheim é seguramente menos visível que na 
obra de Bloor. 



sua tessitura social. E, talvez ainda mais importante, contribui para desfazer a ima
gem corrente do conhecimento científico como um "produto", sugerindo a fecundi¬ 
dade de uma abordagem que considere a ciência como uma atividade cujo objeto 
real é a sociedade5. 

A influência de Mannheim é menos explícita, mas talvez seja mais difusa e rele
vante que a do próprio Durkheim. Knowledge and Social Imagery poderia, sem exage
ros retóricos, ser qualificada como uma obra de inspiração mannheimiana6. De fato, a 
tese central do livro sustenta a correspondência entre imagens simplificadas da socieda
de - ideologias - e teorias do conhecimento, inspirando-se explicitamente na famosa 
análise de Mannheim sobre o pensamento conservador. Além das referências diretas, a 
perspectiva de associação entre padrões de atividade que caracterizam o comporta
mento de um grupo social e as representações que este grupo produz de si mesmo e 
da sociedade inclusiva - tema central da sociologia do conhecimento de Mannheim -
constitui uma das marcas do Programa Forte. 

Essas observações não devem conduzir o leitor à crença de que o Programa 
Forte apenas estende ao território "sagrado" da ciência métodos e teorias da sociologia 
do conhecimento da primeira metade deste século. Em parte, porque esta operação 
nada tem de simples e contrasta com muitos dos supostos da obra de Mannheim e 
Durkheim. Mas, principalmente por conta da relação inovadora que os novos sociólo
gos mantêm com esta herança. As formulações teóricas mais elaboradas no interior do 
Programa Forte têm por referência comum a obra de Wittgenstein, que proporciona as 
bases para uma incorporação seletiva da tradição pretérita da sociologia do conheci
mento. Além do papel pioneiro desempenhado pela obra de Thomas Kuhn, ponto de 
passagem obrigatório no caminho que conduz à semântica finitista de Wittgenstein e, 
desta, para uma teoria sociológica do conhecimento científico7. 

De fato, a plena incorporação da teoria do conhecimento de Wittgenstein 
ocorre em momento posterior à publicação de Knowledge and Social Imagery. Daí 
serem poucas e muito específicas as referências a Wittgenstein nesta obra. No en
tanto, os princípios metodológicos do Programa Forte, defendidos ao longo do livro, 
não guardam descontinuidade com o desenvolvimento posterior da teoria8. 

5 No livro que dedica à obra de Kuhn, Barnes, parafraseando Durkheim, afirma: "Pode-se dizer que os 
textos científicos codificam mensagens sobre relações sociais em proposições sobre a natureza" (Bar
nes, 1982:21). 

6 Após a apresentação dos princípios metodológicos que deveriam demarcar o Programa Forte, Bloor 
afirma que esses princípios representavam "um amálgama dos traços mais otimistas" das obras de 
"Durkheim, Mannheim e Znaniecki". Bloor refere-se, neste caso, especificamente a Regras do Méto

do Sociológico, de Durkheim, e Ideologia e Utopia, de Mannheim. 
7 No livro sobre a obra de Thomas Kuhn, Barnes analisa as afinidades entre o pensamento de Kuhn e a 

perspectiva de Wittgenstein sobre os processos cognitivos (Barnes, 1982). 
8 As referências a Wittgenstein em Knowledge and Social Imagery são poucas e restritas à interpre

tação da matemática. 



Os quatro princípios enunciados por Bloor demandam da sociologia do co

nhecimento o compromisso com a máxima generalidade: as teorias devem assumir 

a perspectiva causal comum a todo o empreendimento científico, ainda que se re

conheça a participação de causas não-sociais nos processos cognitivos (princípio da 

causalidade). Devem ser imparciais, assumindo como objeto de explicação tanto o 

que se acredita verdadeiro, quanto o que se reconhece como falso, racional ou irra

cional (princípio da imparcialidade); devem ser simétricas, pois os padrões de expli

cação não devem diferir entre si, quando se trata do erro ou do acerto (princípio da 

simetria); e por fim, toda teoria deve ser reflexiva, passível de aplicação à própria so

ciologia (princípio da reflexidade)9. 

Desses princípios, a defesa de um padrão de explicação causal distingue a 

orientação da Escola de Edimburgo de outras abordagens teóricas, atualmente in

fluentes. As pesquisas de orientação etnometodológica dificilmente se identificam 

com a busca de explicações causais. Diversamente, o princípio da simetria, entendi

do como uma exigência de tratamento analítico uniforme de todos os tipos de dis

curso, certamente incluiria um leque mais diversificado de orientações teóricas. 

Alguns autores - principalmente os críticos de qualquer sociologia do co

nhecimento científico - incluem diversas perspectivas teóricas sob a rubrica do 

Programa Forte. Em outros contextos, o Programa Forte mantém-se nitidamente 

identificado com a produção de David Bloor, Barry Barnes e outros autores pró

ximos. De fato, para muitos críticos da sociologia do conhecimento científico im

portam pouco as diferenças e os debates entre os seus praticantes10. 

No entanto, a maior parte dos adversários da sociologia da ciência con

temporânea concentra as suas objeções no princípio da causalidade. As razões 

são evidentes: disciplinas que tradicionalmente investigam a cognição humana, 

rejeitando a relevância de variáveis sociais para a determinação do conteúdo 

das teorias científicas, identificam em uma sociologia de perspectiva causal um 

adversário. Afinal, adotam o mesmo "idioma causal" que supostamente carac

teriza todo empreendimento científico. 

Na próxima seção, apresentamos as principais objeções dirigidas ao Pro

grama Forte da sociologia da ciência por alguns de seus adversários. 

9 Bloor, 1976, cap. I. 
10 Peter Slezak, autor de um ensaio crítico da sociologia do conhecimento científico, afirma em sua res

posta aos artigos que pretenderam refutá-lo: "(Os seus autores) corretamente observaram que não fui 
capaz de distinguir nitidamente as várias escolas de pensamento existentes (...) Concedo prontamente 
que não fui suficientemente atencioso para delinear com exatidão os cismas entre os seguidores desta 
nova fé" (Slezak, 1989:671). 



2. MODELO CAUSAL E MODELO TELEOLÓCICO 

A oposição entre o "modelo causal" defendido pelo Programa Forte e o "mo

delo teleológico", característico de algumas abordagens da ciência, contribui para es

pecificar a orientação da Escola de Edimburgo, assim como precisar os pontos cen

trais da controvérsia com os críticos da sociologia do conhecimento científico. 

De modo geral, o modelo que se opõe à perspectiva causal defende a possi

bilidade e a validade de uma reconstrução racional da história da ciência, que se de

fine como um relato que prescinde de toda referência contextualizadora. Este relato 

pode não coincidir com a história empírica e suas inúmeras contingências, mas seria 

capaz de dar conta do desenvolvimento do conhecimento científico enquanto tal. 

Desta perspectiva, o que realmente tem importância é explicar a sucessão de teorias 

como o resultado de opções racionais dos cientistas por aquelas alternativas que no 

curso das controvérsias mostraram-se mais adequadas empiricamente. A condição 

para que se efetue este tipo de ordenamento é o abandono de todo evento que 

perturbe a linha pretendida de evolução da ciência, atribuindo a causas extracientífi-

cas (sociais e políticas, por exemplo) eventuais desvios. Trata-se de um modelo te¬ 

leológico de explicação da trajetória da ciência, em que o passado transforma-se 

numa antecipação do atual "estado das artes"11. 

Este tipo de reconstrução da trajetória da ciência ofende qualquer método 

reconhecido de pesquisa histórica e só encontra receptividade por conta do objeto 

privilegiado de sua investigação: o conhecimento científico. Um dos méritos da obra 

de Thomas Kuhn situa-se precisamente na adoção de uma metodologia de pesquisa 

histórica que minimamente respeitasse a cronologia dos acontecimentos12. 

Contudo, à margem das questões historiográficas e de algumas controvér

sias filosóficas, o modelo teleológico encontra receptividade entre pesquisadores 

contemporâneos da cognição humana. Trata-se, em verdade, de um outro "pro

grama forte", de orientação empírica e "naturalista", reunindo especialistas de di¬ 

11 Em Knowledge and Social Imagery, Bloor expõe o modelo teleológico, recorrendo à obra de Lakatos, 
com sua noção de uma "história interna" da ciência, auto-suciente e autônoma (Bloor, 1976:5-10). 

12 Os primeiros trabalhos de Kyhn sobre a história da termodinâmica, datados da década de 1950, esta
belecem as bases de um método de investigação da história da ciência, livre dos anacronismos e in
consistências comumente encontrados neste tipo de literatura. Dentre os princípios de método que o 
pesquisador deveria respeitar, cabe ressaltar a necessidade de não se violar a cronologia dos aconteci
mentos, fazendo com que as causas sempre precedem os efeitos, o que significa, por exemplo, não 
analisar os conceitos empregados por um cientista do passado, recorrendo a noções e teorias que não 
faziam parte de seu universo intelectual, simplesmente porque surgiram depois (Barnes, 1982:2-3). 



versas áreas do conhecimento: psicologia cognitiva, inteligência artificial, neuro-

ciências e lingüística. Recentemente, a controvérsia deu lugar à publicação de 

uma série de artigos na revista Social Studies of Science^3. 

Na origem do debate, encontra-se um artigo de Peter Slezak, que preten

dia refutar o Programa Forte com base nas realizações das ciências da cognição. 

O argumento toma como referência empírica o desenvolvimento recente de mo

delos computacionais de inteligência artificial, que, segundo o autor, são capazes 

de reproduzir "em laboratório" os processos de descoberta científica, sem que, 

para tanto, interviesse qualquer variável social 1 4 . Interessa, aqui expor as princi

pais críticas veiculadas neste e em outros artigos que participaram da controvér

sia, na medida em que contribuem para determinar o tipo de objeção dirigida ao 

Programa Forte da sociologia do conhecimento. Esquematicamente, agruparam-

se essas críticas em três rubricas: a defesa de princípios universais de racionalida

de; a denúncia da falácia da causalidade social do conhecimento e finalmente a 

indeterminação das variáveis sociais no interior do Programa Forte. 

13 A edição de Social Studies of Science de novembro de 1989 publicou um ensaio de Peter Slezak -

Scientific Discovery by Computer as Empirical Refutation of the Strong Programme - , respondido na 

mesma edição da revista por uma série de seis artigos, incluindo ainda a resposta de Slezak a seus crí

ticos. Em fevereiro de 1991, a revista publica um pequeno artigo de Herbert Simon - Comments on 

the Symposium on 'Computer Discovery and the Sociology of Scientific Knowledge' - , pesquisador 

em ciências da cognição, certamente de índole mais moderada, corroborando algumas das observações de 

Slezak. A controvérsia prosseguiu com um artigo de Robert Nola - Ordinary Human Inference as Re

futation of the Strong Programme - , publicado na edição de fevereiro de 1992 da revista, em que o 

autor reforça a crítica original de Slezak, mobilizando outros argumentos. Este último artigo foi res

pondido por David Bloor na mesma edição da revista - Ordinary Human Inference as Material for 

the Sociology of Knowledge. Por ocasião da segunda edição de Knowledge and Social Imagery, de 

1991, Bloor inclui um adendo à obra, respondendo às críticas formuladas por Peter Slezak. Nada indi

ca que a controvérsia esteja próxima do fim. Os artigos mencionados encontram-se nas seguintes edi

ções de Social Studies of Science: vol.19, n. 4, novembro de 1989; vol. 21, n.1, fevereiro de 1991; vol. 

22, n.1, fevereiro de 1992. 

14 Em Knowledge and Social Imagery, David Bloor enfatizou a oposição entre o modelo causal do Pro

grama Forte e o modelo teleológico, então descrito com base em abordagens derivadas da filosofia da 

ciência: "Não há dúvida que, se o modelo teleológico é verdadeiro, então o programa forte é falso". 

Slezak sustenta, no entanto, que a pesquisa empírica realizada nos domínios da ciência da cognição 

viria confirmando a perspectiva teleológica, propondo-se, nestes termos, refutar o Programa Forte. 

Slezak menciona em particular os resultados alcançados com programas de computador, projetados 

para deduzir autonomamente leis científicas clássicas a partir de dados empíricos. Um dos programas 

citados chama-se sugestivamente BACON, o qual teria sido capaz de "redescobrir versões" da lei de 

Coulomb, da terceira lei de Kepler, da lei de Ohm, entre outras (Slezak, 1989). 



2.1. Princípios Universais de Racionalidade 

Segundo Slezak, o desenvolvimento recente da pesquisa científica na área 
da cognição teria operado uma verdadeira revolução no entendimento dos pro
cessos cognitivos. Em síntese, conduziria ao reconhecimento de que existem 
"princípios universais de racionalidade", que constituem os fundamentos reais da 
cognição. Sustenta, assim, a centralidade dos mecanismos psicológicos para a 
compreensão da atividade cognitiva humana. Este fato seria particularmente evi
dente na atividade científica, em que a "racionalidade" desempenharia o princi
pal papel na determinação do conteúdo das teorias, sendo, neste aspecto, irrele
vantes os fatores sociais 1 5. 

Em particular, as pesquisas na área da inteligência artificial teriam desen
volvido modelos heurísticos de aplicação geral, capazes de operar sobre bases 
de dados de diferentes origens, alcançando resultados surpreendentes quanto à 
capacidade de extrair conclusões semelhantes às leis científicas1 6. Essas pesqui
sas viriam corroborar tanto a hipótese de que a descoberta científica pode ser 
concebida como a solução de um problema, quanto os modelos de análise da 
mente como "um sistema de processamento da informação e de manipulação 
de símbolos". Em ambos os casos, a pesquisa reforçaria a noção de que a capa
cidade humana de inferência encontra-se ancorada nos processos mentais, com 
escassa ou nenhuma dependência de variáveis sociais. 

Avançando na crítica, insistem nos vínculos que o Programa Forte mantém 
com a tradição behaviorista em psicologia, há muito desacreditada. Do mesmo 
modo como Skinner teria pretendido reduzir a complexidade do comportamen
to humano aos padrões de estímulo-resposta, investigados originalmente em ra
tos de laboratório, a sociologia do conhecimento científico pretenderia reduzir o 
complexo processo da cognição à intervenção de causas externas, sociais, negli
genciando o papel desempenhado pelos processos mentais. 

15 Comentando a inutilidade de se procurar identificar nos programas de computador traços de "contami
nação social" - a variedade de leis científicas que esses programas são capazes de "redescobrir" torna
ria inútil este esforço - Slezak conclui: "A possibilidade de que todas estas descobertas tenham algu
mas características culturais em comum, do tipo requerido pelo programa sociológico, é menos plausí
vel que a alternativa de que tenham em comum certos princípios universais de racionalidade, concebi
dos como fatos essenciais da cognição humana" (Slezak, 1989:574). 

16 "[BACON.3] utiliza um conjunto de regras heurísticas limitado e simples para cumprir uma grande 
variedade de tarefas. Essas regras detectam regularidades e tendências nos dados, e conduzem à for
mulação de hipóteses e à definição de termos teóricos. BACON.3 representa dados em variados níveis 
de descrição, onde o mais baixo corresponde ao diretamente observado e o mais elevado corresponde 
a hipóteses que explicam tudo até ento observado. O sistema pode também realizar e relatar experi
mentos múltiplos, unificar hipóteses com condições idênticas, ignorar diferenças entre conceitos se
melhantes, e descobrir e ignorar variáveis irrelevantes" (Langley et al., apud Slezak, 1989:564). 



2.2. Falácia da Causalidade 

Decerto, os críticos não podem desconhecer o número crescente de estu

dos empíricos sobre a história e a produção contemporânea da ciência. Acredi

tam, porém, que a pesquisa sociológica está muito distante da comprovação do 

princípio da causalidade proposto pelo Programa Forte. Neste aspecto, algumas 

de suas observações merecem registro. 

Primeiro, assinalam que a descrição detalhada das circunstâncias em 

que ocorreu uma descoberta científica não constitui em si mesma uma de

monstração de nexo causal entre o "contexto social" e o conteúdo das teorias. 

Ainda que, em alguns casos, seja possível demonstrar a eventual utilidade de 

uma teoria para a promoção de determinados interesses sociais, esta consta

tação em nada contribuiria para demonstrar que esses interesses determinem 

em qualquer grau o conteúdo das teorias. 

O argumento de fundo sobre o qual repousa esse tipo de afirmação 

consiste na distinção entre a descoberta científica, considerada um fato em si 

mesma, e os processos através dos quais ela vem a ser reconhecida por uma 

comunidade. Para esses críticos, investigar como uma descoberta é feita não 

é o mesmo que investigar o seu reconhecimento público. Com isto, preten

dem separar os processos mentais, tidos como os determinantes essenciais de 

uma descoberta, e os sociais, que incidem sobre o uso e a apreciação pública 

da inovação científica 17. Em segundo lugar, os estudos empíricos não teriam 

como distinguir simples "coocorrências contingentes" de verdadeiras conexões 

causais. Uma proposição causal genuína não perde plausibilidade quando con

frontada com hipóteses contrafactuais: não ocorrendo a causa, espera-se que o 

efeito pretendido não se realize; ou, dada uma causa diferente, supostamente 

deveria se seguir um efeito também diverso. Uma proposição contrafactual seria 

ilustrada por uma indagação do seguinte tipo, enunciada por Slezak: tendo sido 

outras as circunstâncias sociais relevantes, poderia Isaac Newton ter proposto 

uma lei da gravitação diferente? 

Nestes termos, o argumento causal ou se reduz a uma proposição trivial, 
pois é evidente que nenhuma atividade humana se desenvolve no vazio social, 
ou transfigura-se em uma simples sugestão de homologia entre um determinado 
contexto cultural e social e as controvérsias científicas da época. Neste último 
caso, não chegam a ser estabelecidas autênticas relações causais entre variáveis 

17 "É precisamente a questão causal de 'como ocorreram' [as descobertas científicas] que as teorias men
tal/cognitivas poderão explicar. É perfeitamente correto, senão trivial, dizer que a psicologia não pode 
explicar" a atribuição de status (Slezak, 1989:580). 



sociais e conteúdo das teorias. No máximo, a sugestão de uma correlação, em 
que "o espírito da época" - conceito um tanto discutível - determinaria tanto o 
"contexto social" quanto o caráter das controvérsias científicas18. 

2.3. Indeterminação das Variáveis Sociais 

Um último argumento merece um registro especial. Os críticos menciona
dos denunciam a existência de duas diferentes representações do social no inte
rior do Programa Forte. A primeira dessas representações estaria comprometida 
com o princípio da causalidade e teria como conseqüência a caracterização am
bígua e imprecisa das variáveis sociais que supostamente têm papel determinan
te do conteúdo das teorias. Referem-se a análises que procuram estabelecer rela
ções entre "contexto social" e conhecimento científico. Neste caso, "contexto" sig
nifica o recurso amplo às circunstâncias sociais e históricas que constituem o am
biente no interior do qual se desenvolve a atividade científica. O segundo pa
drão de representação é associado à utilização do conceito de interesse, como 
variável social relevante. Neste caso, afirmam os críticos, a teoria torna-se mais 
plausível, mas à custa das pretensões originais do Programa Forte. A noção de in
teresse, utilizada em sentido amplo, incorpora um elenco de motivações que tor
naria indeterminada a fronteira entre o social e o psicológico. A menção, por 
exemplo, ao "interesse" no desenvolvimento técnico e no incremento da capaci
dade de previsão da ciência enfraqueceria, na visão desses críticos, qualquer 
postulação forte de causalidade social do conhecimento1 9. 

O elenco de questões apresentado nos serve como contraponto para o 
restante da discussão. A semântica finitista de Wittgenstein e sua teoria dos jogos 

18 No prefácio redigido por Rom Harré para The Manufacture of Knowledge, a mesma crítica é formula

da, desta feita a partir de dentro da própria sociologia do conhecimento científico: "A idéia de uma re

lação entre a ordem social de um período e o conteúdo das teorias científicas, popular durante algum 

tempo, foi recentemente revivida pela Escola de Edimburgo (por exemplo no trabalho recente de 

Bloor, 1976). Esta é uma tese muito forte, e tem havido sérias objeções a ela. A mais fundamental tal

vez seja a de que não há um modo de se distinguir se há uma relação causai entre a ordem social e as 

idéias científicas de uma época, ou se existe uma terceira variável, o 'Zeitgeist', o que quer que isto 

seja, que gera ambas" (Knorr-Cetina, 1981). 

19 "Embora uma teoria do interesse social (...) seja apenas implausível, sugiro que também seja poten

cialmente trivial. (...) Bem mais plausíveis como 'interesses' causais são os que promovem, nem tanto 

objetivos pessoais, profissionais ou sociais, mas o interesse no entendimento, na explicação bem-su¬ 

cedida ou talvez em encontrar a 'verdade'. Shapin os denominou interesses 'técnico-instrumentais' 

em 'previsão e controle'. Formulada deste modo, acredito que a 'teoria do interesse' esteja a salvo de 

qualquer crítica, mas esta é uma vitória de Pirro para o sociólogo do conhecimento. A teoria perdeu 

todo o seu conteúdo radical original (...)" (Slezak, 1989:595). 



de linguagem - tema da próxima seção - tem como objetivo declarado desacre

ditar "princípios universais de racionalidade". Por fim, os esforços de teorização 

da Escola de Edimburgo, concentrados em particular na análise do papel dos in

teresses sociais nos processos cognitivos, pretendem especificamente demonstrar 

a inadequação de toda explicação de base psicológica do conhecimento. 

3. O PROGRAMA FORTE E A TEORIA DOS JOGOS DE LINGUAGEM 

DE WITTGENSTEIN 

Mannheim e Durkheim são as duas referências mais significativas de 
Knowledge and Social Imagery. Certamente, a influência desses dois clássicos da 
sociologia do conhecimento permanece nas obras do início da década de 1980. 
No entanto, a presença do pensamento de Wittgenstein cresce no período, à 
medida que a necessidade de fundamentos epistemológicos mais elaborados vai 
se impondo. Da obra da segunda fase de Wittgenstein, Bloor desenvolve uma 
teoria do conhecimento afirmativa do caráter eminentemente social dos proces
sos cognitivos. Por sua vez, Barry Barnes analisa as afinidades da obra de Kuhn 
com o pensamento de Wittgenstein 20 . 

3.1. A Teoria dos Jogos de Linguagem de Wittgenstein 

A teoria dos jogos de linguagem de Wittgenstein, apoiada em uma semântica fi¬ 
nitista, conduz à afirmação do caráter convencional de todo conhecimento. Porém, 
não são decisões arbitrárias dos indivíduos que determinam o que conta como con
vencional. As convenções lingüísticas estão ancoradas em padrões de atividade coletiva 
- "formas de vida", segundo Wittgenstein. Esta abordagem dos problemas da cognição 
conduz à rejeição de toda análise do conhecimento fundada em um "princípio de ra
cionalidade", concebido como atributo individual, independente das relações sociais. 

O finitismo e a teoria dos jogos de linguagem não respondem, de fato, ao 
conjunto de indagações que dão vida ao Programa Forte. Contudo, têm um efei
to corrosivo sobre as alternativas adversárias e oferecem os fundamentos sobre os 
quais uma teoria sociológica causal do conhecimento pode ser elaborada, tema 
reservado à última seção do artigo. 

Inicialmente, analisaremos as relações entre significado e uso das palavras, 
tema que nos conduz à noção de jogos de linguagem. Em seguida, trataremos 

20 Bloor, 1983; Barnes, 1982. A exposição do pensamento de Wittgenstein tem como base a interpreta
ção oferecida por esses dois autores. 



das relações entre "formas de vida" - padrões de atividade não-lingüística - e jo

gos de linguagem. Os dois temas demarcam os contornos do finitismo e permi

tem estabelecer o caráter convencional do conhecimento. Por fim, discutimos os 

problemas relativos à aplicação conceitual, enfatizando as duas faces que a ques

tão apresenta: de um lado, os processos de treinamento e a rotinização da lin

guagem; de outro, a inovação e a transformação dos jogos de linguagem. 

3.2. Uso e Significado 

Que relação devemos fazer entre o significado das palavras e o seu uso na vida 

cotidiana? Em termos simplificados, podemos formular duas alternativas: ou o significa

do de uma palavra explica o uso que dela fazemos, ou, inversamente, é o uso que de

termina o seu significado. No primeiro caso, as palavras, uma vez apreendido o seu sig

nificado mediante algum tipo de aprendizado por ostensão21, fazem-se associar men

talmente a propriedades, objetos ou situações, o que permitiria posteriormente a sua 

aplicação em ocasiões novas, mediante o recurso ao registro mental prévio. De acordo 

com a perspectiva de Wittgenstein, ancorar o significado das palavras em processos 

mentais de apreensão do mundo externo conduzia a um raciocínio circular inexpressi

vo. A crítica dirige-se, em particular, a duas teorias que, então, disputavam o tema: a 

das imagens mentais e a dos atos mentais. Em ambos os casos, a decisão quanto ao uso 

de uma palavra em uma dada circunstância seria explicada por processos mentais. 

Para os defensores da teoria das imagens, o procedimento envolvido seria, basicamen

te, uma comparação entre a imagem registrada no cérebro, correspondente a um con

ceito, e o que é observado. Para os defensores da teoria adversária, que se apoiava 

empiricamente na sugestão de que havia pensamento sem a presença de imagens, se

ria um ato intencional do observador (concentrar a atenção, focalizar) que 

discriminaria no mundo externo as características ou objetos corresponden¬ 

tes a uma palavra . 

21 Aprendizado por ostensão designa uma situação em que os objetos aos quais a palavra se aplica são 
apontados diretamente por alguém que ensina àquele que aprende. Kuhn oferece-nos um exemplo co
mum de aprendizado por ostensão em A Estrutura das Revoluções Científicas, também citado por 
Barry Barnes. O pai ensina o filho, durante uma caminhada, a distinguir entre três tipos de aves: gan
sos, cisnes e patos. A cada oportunidade, aponta para o filho uma ave e a nomeia: este é um ganso, 
aquele é um pato. O filho, por sua vez, em pouco tempo iniciará seus próprios esforços de aplicação 
conceituai. Pai, este é um ganso. O pai então confirma a afirmação do filho, ou o corrige: não, este é 
um cisne, observe o seu pescoço alongado. Não há muita controvérsia quanto ao fato de que esses 
procedimentos de aprendizado por ostensão caracterizam a iniciação de uma criança no uso compe
tente de uma linguagem (Barnes, 1982). 

22 Bloor, 1983, cap.2. 



Para Wittgenstein, o problema permanecia inalterado, quer se recorrendo 
a imagens ou a atos mentais. As crianças aprendem o significado das palavras 
através de exemplos de sua aplicação em situações concretas. Deste modo, acu
mulam um repertório de exemplos em que uma determinada palavra pode ser 
usada com referência a um objeto, propriedade ou situação. O problema de sa
ber como se processa, após este aprendizado inicial, o uso das palavras por um 
indivíduo não se vê facilitado pela substituição da palavra por uma imagem. As
sim como a noção de um ato mental - "apontar mentalmente um objeto" - de
pende de algum ordenamento prévio do que é observado, não podendo ser 
concebido como uma explicação para o significado das palavras. 

A resposta de Wittgenstein é simples: não se pode radicar o significado 
das palavras em nenhum dos processos mentais assinalados. Recusando as expli
cações psicológicas então em voga para o problema do significado, Wittgenstein 
sustenta que o significado de uma palavra se radica exclusivamente no uso. "As 
experiências mentais que acompanham o uso de um signo são causadas pelo uso 
deste signo em um sistema particular de linguagem"23. O conceito de jogos de 
linguagem deriva desta percepção original sobre o problema do significado. 

Assim, toda investigação sobre o conteúdo de um conceito deve procurar 
identificar os seus diversos "contextos de uso", o que significa analisar os vários 
jogos de linguagem de que uma mesma palavra pode participar. Como se sabe, 
os bons dicionários sempre fazem acompanhar o esforço de definição dos signifi
cados atribuídos a uma palavra por uma série de exemplos de aplicação, reco
nhecidamente exemplares, quando não recorrem a ilustrações. 

3.3. Jogos de Linguagem e Padrões de Atividade 

A remissão do problema do significado das palavras aos padrões sistemáti
cos de uso transfere o problema do conteúdo das proposições verbais para a in
vestigação empírica dos jogos de linguagem. Porém, nada foi dito sobre a conforma
ção de padrões sistemáticos de uso e, portanto, de jogos de linguagem. Wittgenstein 
oferece uma resposta a esta questão, associando os jogos de linguagem aos padrões 
de atividade dos indivíduos. Os jogos de linguagem só se tornariam compreensíveis 
quando percebidas as suas conexões com "formas de vida". 

Deste modo, Wittgenstein ancora o significado das palavras nas ativida
des práticas desenvolvidas pelos indivíduos no curso de sua existência como 
membros de uma coletividade. As palavras seriam ferramentas, instrumentos 
indispensáveis às atividades cotidianas das pessoas. Na medida em que um 

23 Wittgenstein apud Bloor, 1983:19. 



martelo é indispensável ao trabalho de um carpinteiro, pode-se dizer o mesmo 
das palavras que este trabalhador emprega no curso de suas atividades. Um pa
drão de uso não é, portanto, arbitrário, pois encontra-se integrado a padrões de 
atividade humana. 

Note-se, contudo, que os homens desenvolvem inúmeras atividades, 
de caráter muito variado. As palavras participam, portanto, de muitos contex
tos diferentes de uso, cumprindo funções também diversificadas. Deste 
modo, seria inconsistente com o argumento desenvolvido a pretensão de se 
formular uma teoria da linguagem que esgotasse em uma única fórmula as re
lações entre a "palavra" e a "vida" 2 4 . 

3.4. Finitismo 

Essa argumentação conduz a um tipo de semântica caracterizada como fi
nitismo. O uso determina o significado das palavras a partir das funções que es
tas desempenham nas atividades coletivas dos indivíduos. O conjunto de situa
ções em que uma palavra é empregada por uma coletividade determina um uni
verso finito de aplicações reconhecidas. 

Um corolário do finitismo é que toda aplicação de um conceito envolve 
um juízo contingente quanto à sua aplicabilidade. Esta é uma decisão do indiví
duo, que tem por referência os casos precedentes de aplicação do conceito, 
através dos quais foi se capacitando ao uso da linguagem. Por sua vez, este re
pertório de usos reconhecidos constitui um patrimônio coletivo, estabelecendo o 
consenso necessário à comunicação. Desta dinâmica, que envolve julgamentos 
individuais e produção de consenso comunitário, resulta um cenário de relativa 
indeterminação dos possíveis usos de uma palavra. O uso prévio é sempre insufi
ciente para delimitar as eventuais utilizações futuras de um conceito 2 5. 

Os jogos de linguagem são, portanto, construções lingüísticas em aberto. 
Cada inovação implica um acréscimo ou uma mudança não determinada por 
sua forma verbal pretérita. A aceitação desta proposição implica o descrédito de 
toda tentativa de explicação das mudanças que ocorrem na esfera do conheci
mento como conseqüência de uma lógica de argumentação verbal. Isto não sig
nifica, como querem alguns críticos, considerar irrelevantes os argumentos mobi¬ 

24 Bloor, 1983, cap.3. 
25 As considerações sobre a aplicação de conceitos podem ser reproduzidas para as teorias científicas. 

As aplicações de uma teoria não existem antes dos atos concretos de aplicação. Assim como não se 
podem determinar previamente os possíveis desenvolvimentos de uma teoria ou os limites de sua 
validade. Barnes cita como exemplo o debate sobre a validade e os limites de aplicação da me
cânica clássica (Barnes, 1982:32). 



lizados numa controvérsia. Ao contrário, argumentos constituem o principal ma
terial de uma pesquisa sociológica empírica, mas não se pretende atribuir a eles 
uma força que não possuem: determinarem o resultado da controvérsia. 

Para Wittgenstein, "jogos de linguagem são sistemas completos de comu
nicação humana, não são fragmentos de uma linguagem" (Bloor, 1983:24). São 
sistemas completos porque referidos a "formas de vida" concretas, atendendo às 
necessidades dos que delas participam. Assim como a vida, os jogos de lingua
gem encontram-se envolvidos em processos contínuos de mudança. Porém, o 
jogo não muda por conta de exigências lógicas ou regras abstratas de aplicação 
conceituai, mas porque os homens não cessam de inovar. 

3.5. Aplicação Conceituai: rotinização e inovação 

Uma vez radicado o significado das palavras nos padrões de uso e consi
derados os nexos com as atividades práticas dos indivíduos, permanecem ainda 
obscuros os procedimentos que vinculam as palavras às coisas. 

Para responder a esta questão é necessário prosseguir a análise sobre a 
formação de conceitos. Bloor recorre à noção de "semelhanças de família", bas
tante empregada por Wittgenstein, para explorar os procedimentos de classifica
ção, que estão na origem de muitos conceitos. Entre os membros de uma famí
lia, há muitas características compartilhadas, ainda que elas não sejam sempre as 
mesmas para todas as pessoas da família. Mesmo assim, adquire sentido, e, efeti
vamente, somos capazes de atribuir características comuns aos membros da fa
mília. A metáfora serve para ressaltar a noção de que a propriedade comum que 
aparentemente organizou a classificação, constitui antes de tudo o resultado da 
classificação, e não a sua causa 2 6 . 

Note-se, porém, que os procedimentos de classificação não operam de 
modo totalmente arbitrário, sem qualquer tipo de constrangimento. Os julga
mentos de semelhança se realizam no interior de jogos de linguagem, que se de
senvolvem com base em padrões de atividade não-lingüística. A atribuição de 
uma propriedade comum a um conjunto de objetos não se realiza com inde
pendência do tipo de relação que os homens mantêm com eles. Decerto, nada 
mais diferente para um observador alienígena que um martelo e um esquadro, 
mas ambos são ferramentas do cotidiano de um carpinteiro. 

26 "Conceitos de semelhança de família são freqüentes na linguagem classificatória da história, especial
mente a história da cultura e da arte. Pensemos, por exemplo, como filósofos são agrupados em esco
las, ou pinturas, em estilos" (Bloor, 1983:31). 



Bloor concede em sua argumentação o reconhecimento de que nem todos os 
conceitos têm uma estrutura de semelhança de família. No entanto, mesmo conside
rando-se a existência de conceitos construídos com base na seleção de uma proprieda
de comum, mantém-se inalterado o caráter social e convencional da aplicação concei
tuai. O argumento é simples e é ilustrado com o recurso a exemplos extraídos da histó
ria do conhecimento científico27. A seleção de propriedades introduz ordem na varie
dade de relações que podem ser, em princípio, propostas sobre o que é objeto de nos
sa observação. Porém, trata-se de uma ordem continuamente ameaçada pela comple
xidade dos fenômenos que se pretende apreender conceitualmente. O que em um 
momento constitui nítida percepção de propriedades comuns, pode, em seguida, se 
converter em frouxas semelhanças, sobre as quais tornamo-nos inseguros quanto à 
existência, de fato, de um atributo unívoco. Em ambos os casos - "semelhanças de fa
mília" ou "propriedades comuns" - , os conceitos dependem de convenção. 

A crença em uma linguagem derivada diretamente da observação é, neste 
contexto, abertamente contestada. Assim como a distinção entre uma linguagem 
teórica, construída segundo princípios hipotético-dedutivos, e a suposta lingua
gem da observação. A percepção contém um componente social ineliminável. 

Decerto, o aprendizado se realiza sobre uma base biológica e psicológica co
mum aos homens. No entanto, a capacidade humana de processar informações e 
julgar situações depende do estabelecimento de uma ordem cognitiva prévia. Para 
Wittgenstein, as pessoas aprendem uma linguagem por intermédio de treinamento. 
O que deve ser entendido em sentido corrente são procedimentos em que uma "au
toridade" sanciona o uso correto das palavras. Os procedimentos de socialização, 
através dos quais um indivíduo torna-se um usuário de uma linguagem, não elimi
nam o julgamento individual quanto à aplicabilidade de um conceito, nem o papel 
desempenhado pelo repertório de exemplos de uso do conceito reconhecidos pelo 
grupo. O uso rotineiro da linguagem torna essas decisões automáticas. A conversa 
do dia-a-dia recicla, atualiza e rotiniza o emprego corrente da linguagem28. 

O hábito e a rotina estabelecem as bases da comunicação cotidiana. No entan
to, freqüentemente o uso de um conceito afasta-se de um padrão rotineiro, situação 
em que o caráter convencional do conhecimento torna-se mais evidente. Uma nova 
aplicação de uma teoria científica implica uma decisão da comunidade sobre a sua va
lidade. O processo que conduz à aceitação de uma inovação teórica na ciência é se
melhante ao que consagra o uso inovador de um conceito em outras áreas da ativida
de humana. A inovação torna visível o caráter contingente dos juízos de aplicação con¬ 

27 Bloor cita extensamente a análise de Ludwik Fleck sobre o surgimento do conceito moderno da doen
ça que hoje conhecemos como sífilis. O exemplo é muito elucidativo do caráter convencional do co
nhecimento científico (Bloor, 1983:34-36). 

28 Ver a análise sobre treinamento e relações de semelhança em Barnes, 1982:22-27. 



ceitual e os processos que conduzem, ou não, ao seu acatamento coletivo. O 
que o treinamento e a rotinização ocultam, as decisões inovadoras tendem a res
saltar, trazendo à luz o caráter convencional de todo conhecimento. Convém observar, 
no entanto, que inovação e rotina, além de não constituírem dados fixos, são interde
pendentes. O que hoje é uma inovação contestada transforma-se em uso rotineiro 
consagrado, assim como o que já foi uma rotina inquestionável converte-se em uso 
inadequado da linguagem. Nenhuma inovação pode contestar sem limites o uso roti
neiro dos conceitos. Uma aplicação conceituai não-rotineira supõe a manutenção da 
ordem congnitiva preexistente em uma extensão tal que permita a continuidade da co
municação. Podem existir contextos sociais em que as possibilidades de inovação se
jam muito restritas e as transformações de uso quase imperceptíveis, conformando-se a 
padrões de vida coletiva estáticos. Mas não é concebível uma situação que cancela a 
base rotinizada da atividade lingüística. Rotinização e inovação são, por assim dizer, as 
duas fases do processo constante de mutação dos jogos de linguagem. 

Para os adeptos de uma semântica fundada na noção de extensão, a aplica
ção conceituai não guarda relação com os juízos individuais e formação de consen
so. Daí a afinidade do finitismo com uma perspectiva de investigação sociológica do 
conhecimento. Quando se atribui à palavra uma classe de referência ou extensão, a 
qual inclui todas as suas possíveis aplicações, afasta-se o conhecimento do terreno 
instável das transações humanas para o continente habitado exclusivamente por pa
lavras, argumentos, lógica e experimentação. Da perspectiva do finitismo, o conceito 
de extensão não possui qualquer sentido. O mesmo pode-se dizer da idéia de uni
versais e essências como critérios de aplicação conceituai. 

Enfim, o finitismo e a teoria dos jogos de linguagem sustentam o caráter convencio
nal de todo o conhecimento, corroborando a perspectiva de que não há fronteiras rígidas 
entre os diversos tipos de conhecimento: da religião à ciência, dos sistemas metafísicos ao 
senso comum, encontramos procedimentos semelhantes de formação de conceitos e a 
mesma lógica que associa rotinização e inovação nos processos de mudança cultural. 

Quando se sustenta o caráter convencional do conhecimento, ainda se corre 
o risco de uma interpretação equívoca, que contradiz os fundamentos do finitismo. 
Daí a utilidade de se reproduzir à advertência de Barry Barnes sobre este tema. Não 
se concebe o conhecimento como um sistema de convenções "que determina como 
pensar e como agir". "São nossas decisões e julgamentos que determinam o que vale 
como convenção e logo o que sustém e desenvolve um contexto convencional". 
Não se diz que o conteúdo de toda a proposição seja dependente do "contexto teó
rico", e sim que o significado dos conceitos e das proposições depende de como 
nos utilizamos dele (Barnes, 1982:30). 



Da perspectiva do Programa Forte, os argumentos expostos escoram sua 
pretensão de fundar uma teoria sociológica do conhecimento. No entanto, o seu 
papel até aqui é, antes de tudo, negativo: constitui uma refutação do modelo te
leológico e uma resposta a suas críticas. 

Mas se a intenção é uma sociologia causal, ainda não se dispõe de uma teo
ria que explique os atos específicos de uso de conceitos e de aplicação de 
teorias. Argumentou-se que padrões de uso pretérito não esgotam o problema e 
foram descartadas explicações com base em "princípios abstratos de racionalida
de". As tentativas de teorização que apresentamos a seguir sugerem que interes
ses e objetivos sociais devem ser considerados as variáveis que determinam as 

decisões sobre uso dos conceitos e aplicação das teorias 29 . 

4. INTERESSES E CONHECIMENTO 

Os argumentos alinhados na seção anterior reproduzem o desenvolvi
mento dado por David Bloor e Barry Barnes ao pensamento de Wittgenstein, 
com o objetivo de estabelecer os fundamentos de uma teoria social do conheci
mento. No entanto, o padrão de explicação causal pretendido pelo Programa 
Forte permanece um tanto impreciso. 

No último capítulo de seu livro dedicado à obra de Thomas Kuhn, Barry 
Barnes oferece algumas sugestões, especificando o papel dos interesses na análi
se sociológica do conhecimento. Por sua vez, David Bloor desenvolve uma tipo
logia dos jogos de linguagem, um exemplo útil de como podem ser associadas 
"formas de vida" e estratégias preferenciais de aplicação conceituai 3 0. 

4.1. Finitismo e Instrumentalismo 

Na obra de Thomas Kuhn, o conceito de anomalia ocupa um lugar de 
relevo na explicação das revoluções científicas, tal como ele concebia os pro
cessos de mudança paradigmática na ciência. A acumulação de resultados 
não previstos por um paradigma conduziria a um possível cenário de crise, de 
descrença entre os praticantes de uma disciplina na força do paradigma, 
criando-se as condições para uma revolução científica 3 1. 

29 Barnes contrasta a perspectiva de formulação de uma teoria causal com a abordagem etnometodológi-
ca, que se abstém de qualquer consideração sobre por que um padrão de uso de uma teoria ou de um 
conceito foi selecionado (Barnes, 1982: 94-101). 

30 Bloor, 1983, cap.7; Barnes, 1982, cap 5. 
31 Kuhn, 1970. Ver em particular o capítulo 6: "Anomaly and the Emergence of Scientific Discovery". 



No entanto, o conceito de anomalia tem um estatuto ambíguo no interior 
da teoria. De um lado, constitui a causa das mudanças paradigmáticas. De outro, 
a percepção de uma anomalia não pode ser considerada simplesmente como 
um resultado da atividade experimental. Basta recordar que a ciência normal se 
desenvolve com base no treinamento do cientista para uma atividade determina
da pela adesão a um paradigma. Um experimento que não confirma a expectati
va do cientista constitui, em primeiro lugar, um desafio à sua habilidade e inteli
gência, e não uma ameaça imediata à validade do paradigma compartilhado por 
uma comunidade científica. 

Barnes questiona o papel causal atribuído às anomalias por Kuhn. Em vez 
de consistirem em explicação razoável da mudança, são as próprias "anomalias" 
que devem ser explicadas. A decisão de transformar um resultado não esperado 
em contra-exemplo é um ato que demanda explicação. Esta argumentação é re
forçada, em outra parte do texto, pela análise das possíveis estratégias de acomo
dação teórica aos resultados experimentais, feita com base na obra de Duhem. 
Não caberia, aqui, expor na íntegra a sua tese. Esquematicamente, Duhem de
monstra que sempre é possível introduzir modificações marginais em uma cons
trução teórica de modo que ela venha a se acomodar com a evidência experi
mental (Barnes, 1982:73-77). A questão, portanto, é explicar as escolhas estraté
gicas de uma comunidade científica. 

A constatação de uma anomalia é uma situação estruturalmente semelhante à 
afirmação de uma descoberta científica. Em ambos os casos, rompe-se com o uso rotini¬ 
zado dos conceitos - ou das teorias - , criando-se novos conceitos para ordenar a obser
vação ou aplicando-se a teoria em contextos não usuais. A questão teórica relevante 
consiste, portanto, em explicar as estratégias de aplicação conceituai, os juízos que se di
fundem, expressando a preferência de um grupo pela manutenção de um padrão de 
uso, ou, inversamente, por sua transformação, justamente porque essas estratégias e pre
ferências não são pré-determinadas por uma lógica conceituai ou por imposições expe
rimentais, devem ser explicadas com base em interesses e objetivos compartilhados. 

A perspectiva teórica desenhada por Barnes conduz a uma abordagem 
instrumental do conhecimento. Não custa lembrar o quanto o instrumentalismo 
se aproxima da noção original, derivada de Wittgenstein, de que o significado 
das palavras encontra-se radicado nas funções que elas cumprem no curso de 
atividades coletivas, orientadas para a realização de fins compartilhados. 

Para complementar a percepção do papel dos interesses na determinação 
de estratégias de aplicação conceitual, deve-se recordar o quanto a comunicação 
depende de padrões rotineiros de uso. Os interesses que informam o juízo sobre 
o uso dos conceitos não deslocam o papel desempenhado pela rotina, o hábito e 
a autoridade. Eles incidem sobre o uso rotineiro da linguagem, constituindo-se 
em variáveis explicativas dos padrões de mudança na esfera do conhecimento. 



A implicação causal defendida por Barnes não deve ser traduzida por uma rela
ção discreta entre conceitos ou crenças e tipos específicos de interesse. Primeiro, por
que o objeto da explicação não é um conceito ou uma crença, mas padrões de aplica
ção conceitual referidos a jogos de linguagem, a contextos de uso; segundo, porque 
não há como atribuir a um único tipo de interesse ou objetivo o papel isolado de variá
vel causal relevante. Do mesmo modo como as palavras cumprem funções diferentes 
em diferentes contextos de uso, são diversos os tipos de interesses e objetivos que po
dem estar implicados nas decisões de uma coletividade sobre o uso de conceitos e teo
rias. Algumas situações empíricas podem ressaltar o papel dos interesses e objetivos de 
uma pequena comunidade científica: desenvolvimento de uma técnica, incremento 
do poder de previsão de uma teoria, institucionalização da disciplina, atribuição de 
prestígio aos seus praticantes, e outros tantos. Outras situações podem sugerir a inci
dência forte de interesses e objetivos de caráter mais amplo: a defesa da ciência contra 
investidas de adversários, objetivos estatais, interesses de classe, de grupos sociais. Nada 
obriga a rejeitar, em princípio, a referência a macrossituações. 

Para Barnes, finitismo e instrumentalismo são perspectivas complementa¬ 
res. Se a investigação é interrompida, como querem os etnometodólogos, na 
análise do discurso, não se alcança uma explicação positiva das opções e estraté
gias discursivas. Para tanto, é preciso ir além: trazer para o primeiro plano da 
análise as causas das opções e estratégias adotadas em uma situação determina
da. De outro ângulo, a perspectiva instrumental é sempre limitada pela adesão a 
uma semântica fundada na noção de extensão. Neste caso, termina-se por atri
buir ao conhecimento o poder de determinar os padrões de atividade humana, 
quando a relação causal que se procura estabelecer tem o caráter inverso. 

Acompanhando o argumento de Barnes, estivemos interessados em deter
minar o lugar dos interesses na explicação causai dos processos de mudança na 
esfera do conhecimento. Fizemos menção ao fato de que os interesses atuam so
bre o conhecimento pretérito, sobre uma rotina estabelecida. Importa, também, 
termos alguma percepção de como um padrão de uso rotineiro encontra funda
mento social. Algo nesta direção nos oferece David Bloor com sua teoria sistemá
tica dos jogos de linguagem. 

4.2. Formas de Vida e Jogos de Linguagem 

Bloor elabora uma teoria social dos jogos de linguagem, incorporando a 
sugestão de Wittgenstein sobre o papel desempenhado pelas necessidades hu
manas na conformação dos jogos de linguagem. Interesses sociais seriam a tradu
ção adequada de necessidades. Em conformidade com a perspectiva de Barnes, 
Bloor situa nos interesses compartilhados por um grupo social a base sobre a 



qual são estruturados os jogos de linguagem. A investigação sociológica do co
nhecimento deve, portanto, identificar os interesses que participam na determi
nação dos padrões de transformação, rivalidade e aceitação dos jogos de lingua
gem (Bloor, 1983:137) . 

O êxito desta tradução depende integralmente de uma teoria plausível so
bre as relações entre formas de vida, interesses sociais e jogos de linguagem. A 
análise dos possíveis padrões de resposta à anomalia - inspirada na obra da antro
póloga Mary Douglas - conduz à proposição de uma tipologia dos jogos de lin
guagem e de sua relação com interesses sociais. 

A análise de Bloor não se concentra especificamente sobre o conhecimen
to científico. Anomalias traduzem situações não-familiares, quando um grupo se 
confronta com eventos inesperados, personagens sociais desconhecidos, ou no
vos agrupamentos rivais. Em síntese, seriam quatro os possíveis padrões de res
posta à anomalia: indiferença, rejeição, acomodação ou oportunismo. Ignora-se 
o que não corresponde a nossas expectativas ou projeções; excluem-se os casos 
que não se conformam a nossos conceitos; acomoda-se o potencialmente críti
co, recorrendo-se a ajustes e pequenas mudanças em nossas crenças; ou aceita-
se o imprevisto como uma oportunidade de promover nossos próprios objetivos, 
e apenas enquanto isto for possível. 

As diferentes atitudes frente ao anômalo, ao que não nos é familiar, en
contram tradução em diferentes tipos de jogos de linguagem. São, fundamen
talmente, estratégias constituintes. O que importa investigar, então, é por que 
um grupo social adota esta ou aquela: que interesses são eventualmente pro
movidos por essas estratégias. 

Os quatro tipos ideais de jogos de linguagem, sugeridos por Bloor a 
partir da caracterização das quatro atitudes básicas frente ao anômalo, são 
postos em correspondência com padrões de organização social. Ainda seguin
do os passos de Douglas, Bloor utiliza duas variáveis para definir essas 'formas 
de vida': padrões de definição das fronteiras de grupo e de estratificação in
terna do grupo. Uma matriz dois por dois ordena a correspondência hipotéti
ca entre tipos de jogos de linguagem e as possíveis combinações das duas va
riáveis, segundo as categorias alta e baixa. 

Temos, assim, quatro 'formas de vida', relacionadas a quatro estratégias 
frente ao anômalo, segundo o quadro esboçado abaixo (Bloor, 1983:141). 



A relação causal proposta por Bloor situa-se entre as duas variáveis que 
determinam formas de vida e as estratégias de aplicação conceituai implícitas nos 
padrões de resposta ao anômalo. 

Um grupo caracterizado por critérios muito rígidos de pertencimento e 
pequena estruturação interna tenderia, segundo o modelo de Bloor, a desenvol
ver uma estratégia de rejeição ao que não é familiar. São grupos impermeáveis à 
inovação, fortemente aderentes à rotina. Os exemplos podem variar desde uma 
pequena comunidade de cientistas que rejeita toda inovação, até o tipo de cul
tura desenvolvida por pequenas tribos urbanas. Nesses casos, a ameaça de ex
pulsão do grupo é um importante recurso de controle e prevalece a percepção 
de que há inimigos por toda parte, exigindo cuidados e vigilância permanentes. 
Enfim, qualquer anomalia surge como uma ameaça à integridade do grupo. 

Bloor associa a preferência por estratégias de acomodação conceitual a 
grupos com elevada organização e hierarquia interna e acentuada demarcação 
de suas fronteiras. Uma estrutura burocrática tem um caráter semelhante a este. 
Constitui uma hipótese de investigação a tendência a se desenvolverem neste 
contexto padrões de acomodação, em que as inúmeras diferenças e tensões 
existentes entre subgrupos hierarquizados venham a ser acomodadas com o re
curso a construções intelectuais mais elaboradas. A diferença do padrão ante
rior, em que a ameaça de contaminação pelo impuro constitui um emblema, 
teríamos neste caso uma acentuada ritualização das relações, acompanhadas de 
necessárias justificativas. Para Douglas, citada por Bloor, o caráter hierárquico 
da ordem pré-capitalista européia contribuiria para explicar as sutilezas esco-
lásticas, o desenvolvimento de sofisticadas teologias e sistemas metafísicos. 

Não nos importa tanto o valor substantivo da construção teórica de Bloor. 
Serve-nos de exemplo de como um padrão rotineiro de linguagem pode ser rela
cionado de modo plausível a padrões de organização social, o que nos permite 
investigar os interesses sociais que operam a favor de sua reprodução. 

A controvérsia entre os defensores do Programa Forte e os críticos da sociolo
gia do conhecimento científico certamente prosseguirá, com novos lances e tentati
vas de mútua refutação. Não houve, de nossa parte, a intenção de oferecer uma ar
gumentação conclusiva a este respeito. Pretendeu-se apenas apresentar, de maneira 
muito resumida, as principais idéias que orientam o Programa Forte da sociologia do 
conhecimento e a atividade intelectual dos sociólogos de Edimburgo. 

Para concluir esta sumária exposição, cabe mencionar um último argu
mento. Bloor tem razão quando adverte seus críticos das diferenças de perspecti
va que distinguem as disciplinas científicas. Alguns exemplos de conhecimento 
sem a intervenção de causas sociais, apresentados com o objetivo de refutar o 
Programa Forte, confirmam este tipo de erro. 



O fato de um rato de laboratório aprender sozinho o caminho que leva ao 

alimento constitui, por certo, um exemplo de conhecimento em que não houve 

intervenção de qualquer causa social. Bloor adverte que subterfúgio algum seria 

admissível com o objetivo de não reconhecer possibilidades semelhantes para o 

ser humano, as quais seriam certamente superiores às do rato. No entanto, o co

nhecimento que é objeto da sociologia não deve ser concebido com referência a 

situações-limite deste tipo, que possuem interesse, por exemplo, para as pesqui

sas de inteligência artificial. Para a sociologia do conhecimento, importam os ca

sos paradigmáticos de conhecimento humano, entre os quais, certamente, de

vem ser incluídos o senso comum da atividade cotidiana e o conhecimento cien

tífico. Em ambos os casos, estaríamos lidando com instituições sociais. 

O conhecimento que importa investigar tem uma objetividade que resulta 

precisamente de seu caráter intrinsecamente social. São crenças que não se sus

tentam na subjetividade de um observador isolado. E isto dificilmente seria con¬ 

trarrestado por experiências de laboratório (Bloor, 1982). 




