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Introdução

Em 1958, enquanto o traço de arquitetos modernistas riscava, no
Brasil Central, os contornos do que se esperava ser a nova capital do
desenvolvimento, um médico goiano lamentou a triste sorte dos trabalha-
dores do interior do país, acometidos pela doença de Chagas, descoberta
quase cinqüenta anos antes, nos sertões de Minas Gerais.

Vis insetos, párias do campo,
Dizimadores em série do meu povo.
Apetrechos que não desintegram o núcleo
Mas bombardeiam impiedosamente
Aqueles que mais trabalham.

Claudica a enxada que mal se erguia;
As pernas bambas cruzam com os caules tenros
Para que uma safra de cruzes
Preceda a colheita do trabalho.

Quando a lavoura encurta sem miopia
E o ar que falta não se renova,
As noites sucedem em pleno dia
Nas várias fugas da consciência.

Bate no peito, lenta revolta,
Na luta pelo pão que estanca.
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O ‘avexume’1 é agonia eterna
Nascido no sereno desejo de viver.

Oh! Deus do Brasil, do mundo ou de Goiás!
Atentai ao crime perpetrado
E fazei nascer nos semimortos
A esperança de sol e de tratores!
(Carneiro, 1958: 196)2

Em abril de 1909, no pequeno povoado de Lassance, em Minas Ge-
rais, Carlos Chagas, médico e pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz (IOC)
ou Instituto de Manguinhos, identificou uma nova doença humana, cau-
sada por um protozoário até então desconhecido (uma nova espécie de
tripanossoma, denominada por ele Trypanosoma cruzi, em homenagem a
Oswaldo Cruz), e transmitida por um inseto hematófago popularmente
conhecido como ‘barbeiro’, muito comum no interior das casas de pau-a-
pique típicas da população pobre das áreas rurais do Brasil. A tripla des-
coberta – realizada, nos marcos da medicina tropical, sob a seqüência
incomum de se partir do encontro do vetor e do parasito para, em seguida,
identificar a infecção humana – foi comemorada como uma das maiores
proezas da ciência nacional. Ela tornou-se a principal vitrine do projeto
de Oswaldo Cruz para criar, na então capital federal, um centro de exce-
lência em medicina experimental. À elucidação dos elementos clínicos e
de outros aspectos da nova tripanossomíase, Chagas e outros pesquisado-
res de Manguinhos dedicariam suas carreiras profissionais.

Nos versos citados de Omar Carneiro, trata-se de uma enfermida-
de que ataca o coração dos trabalhadores rurais e, numa evolução lenta,
silenciosa e progressiva, esgota a capacidade produtiva de suas vítimas,
levando-as à morte, muitas vezes subitamente. Num país que, na década
de 1950, estava em plena ‘marcha para o interior’, as metáforas associa-
das àquele órgão vital faziam-se particularmente eloqüentes e reforçavam
a dimensão simbólica de uma doença cardíaca que sintetizava a nação no
diagnóstico de suas mazelas – as “pernas bambas” do homem do campo –
e no receituário de sua redenção: uma “esperança de tratores” para a
“colheita do trabalho”.

Em 1918, num outro contexto em que o interior do Brasil proje-
tou-se na cena pública, o escritor Monteiro Lobato (1956: 240-243) tam-
bém denunciou “o monstruoso quadro patológico que [Carlos Chagas]
entrevira na paisagem rude dos sertões à guisa de um círculo inédito de
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Dante” como o emblema de um país que se constituía como “um gigantes-
co hospital”. Também ele clamou pela recuperação dos “braços aleijados”
da lavoura brasileira e indicou a ciência e o saneamento como soluções.
Contudo, conforme os primeiros estudos de seu descobridor, esta era uma
doença caracterizada, fundamentalmente, por distúrbios endócrinos e
neurológicos. Apesar de serem apontados aspectos cardíacos, reconheci-
am-se como seus principais sinais clínicos o aumento anormal da tireóide
(bócio ou ‘papeira’), paralisias, retardo no desenvolvimento físico e “uma
escala de depressões mentais oscilantes entre o simples aparvalhamento e o
cretinismo completo” (Lobato, 1956: 240). As vítimas da doença de Chagas
eram, nas palavras do criador do Jeca Tatu, “idiotas e papudos” (Lobato,
1956: 239).

Se as citações de Omar Carneiro e de Monteiro Lobato expressam
diferenças na definição clínica da enfermidade, elas se aproximam na
sua caracterização como problema sanitário de dimensão nacional, por
prejudicar a produtividade do trabalho agrícola e, conseqüentemente, o
progresso do país. Entretanto, também neste aspecto, nem sempre houve
acordo. Chegou-se a afirmar que se tratava de um mal menor, restrito a
um punhado de doentes na região em que fora descoberta. Como se deu
o percurso pelo qual a “nova entidade mórbida” (Chagas, 1909d) descri-
ta por Carlos Chagas foi estabelecida e aceita como ‘fato científico’, uma
entidade nosológica definida e individualizada por características clíni-
cas e patogênicas peculiares? Como se produziu o reconhecimento social
de que se tratava de uma questão de relevância para a saúde pública? Em
que medida se pode considerar esta doença um produto da história?
Estas são as perguntas que motivam este livro, sob o argumento geral de
que, desde o início daquele percurso, a doença de Chagas foi construída,
ao mesmo tempo, como fato científico e fato social.

No plano teórico, tais questões estão referidas à questão central que
inspirou as novas abordagens propostas para a sociologia e a história da
ciência, a partir da década de 1970, pelo chamado Programa Forte da
Sociologia do Conhecimento Científico: é possível analisar a dimensão
histórico-social dos fatos científicos não apenas no que diz respeito às
‘circunstâncias’ que envolveram sua produção (ou aos significados que
lhes foram atribuídos), mas também no que se refere aos ‘conteúdos’ dos
conhecimentos que os definiram como tal? Qual a dimensão social dos
processos pelos quais o conhecimento científico é     produzido, transmiti-
do, se estabiliza e muda ao longo do tempo (Bloor, 1991: 5)?



28

Criado em Edimburgo     por David Bloor e Barry Barnes, o Progra-
ma Forte filiava-se à perspectiva pioneira de Ludwig Fleck (que, em 1935,
afirmou que os fatos da ciência não eram meros construtos formais, mas
produtos de pensamentos e práticas coletivas) e, mais diretamente, à nova
amplitude que esta perspectiva viria a encontrar nas formulações de
Thomas Kuhn. O livro A Estrutura das Revoluções Científicas, publica-
do em 1962, tornou-se um marco na história das ciências ao postular,
com base no conceito de paradigma, a natureza convencional do conhe-
cimento científico e a noção de que a ciência é uma atividade
indissociavelmente sociocognitiva, produzida por coletividades concre-
tas e historicamente situadas, do ponto de vista tanto de sua organização
social quanto dos esquemas interpretativos compartilhados para dar sen-
tido ao mundo e à natureza. Assim, a chamada Escola de Edimburgo
pretendia estender para o domínio da ciência a tese proposta por Karl
Mannheim, com base na sociologia de Emile Durkheim, de que o conhe-
cimento é um produto histórica e socialmente determinado.

O preceito fundamental desta nova sociologia da ciência – que daria
origem a distintas vertentes interpretativas, por muitos englobadas sob a
designação de ‘estudos sociais da ciência’ – foi a idéia de que, como
outras formas de elaboração do conhecimento e de representação simbóli-
ca, os produtos intelectuais da ciência constituem um sistema de crenças
socialmente produzido e sustentado. Fruto dos acordos resultantes de
um processo coletivo de negociação, a prática e, sobretudo, os conteúdos
da ciência passaram a ser tratados como objetos legítimos para a investi-
gação sociológica.3 O objetivo era superar os limites identificados na
sociologia de Robert Merton, que, analisando a ciência em termos das
características e das     normas peculiares de sua organização institucional,
considerava o conhecimento científico como objeto não para os sociólo-
gos, mas para os epistemólogos. O Programa Forte corroborou as críticas
feitas por Kuhn à concepção tradicional da filosofia da ciência, segundo
a qual este seria um saber epistemologicamente superior, cuja certificação
se dava como resultado da aplicação correta de um método racional, ou
seja, da lógica interna de seus conteúdos, sendo, portanto, independente
de fatores históricos ou sociais. Buscava-se, em suma, transcender as fron-
teiras que limitavam o acesso dos sociólogos e dos historiadores aos as-
pectos ditos ‘externos’ à ciência, reservando seus elementos ‘internos’
para inquirições no âmbito da lógica e da epistemologia.4



29

Estas novas diretrizes teóricas provocaram uma importante
reconfiguração no campo dos estudos históricos e sociológicos da ciência,
tendo como uma de suas principais implicações o estímulo às investigações
empíricas sobre como se produzem concretamente os conhecimentos cien-
tíficos por grupos sociais específicos, em determinados contextos históri-
cos. Foi a partir desta orientação que surgiram as abordagens do chamado
construtivismo social da ciência, como as etnografias de laboratório e os
estudos sobre controvérsias científicas, produzidos por Karin Knorr-Cetina,
Bruno Latour, Steve Woolgar e Harry Collins. Os trabalhos de Steven
Shapin, por sua vez, exemplificam a fecundidade do diálogo estabelecido,
no campo da história da ciência, com a perspectiva sociológica do Programa
Forte, que veio a reforçar a concepção de que a reconstrução histórica
deve ser pautada por conceitos e por teorias capazes de imprimir à nar-
rativa uma dimensão explicativa, que confira aos objetos situados em outras
temporalidades uma inteligibilidade para além de sua dimensão contin-
gente.5 Para Shapin (1982a), a análise empírica dos casos históricos cons-
titui, por sua vez, uma dimensão fundamental à compreensão sociológica
da ciência, pois, se partimos do postulado teórico geral de que ela está
relacionada à sociedade na qual é praticada, o desafio é mostrar ‘como’ e
‘por que’ esta relação acontece e assume formatos específicos em diferen-
tes temporalidades e espacialidades.6

No domínio específico da história da medicina, a discussão sobre a
construção social das doenças assumiu grande projeção nas últimas dé-
cadas, ainda que nem sempre referida diretamente aos princípios do
construtivismo formulados no âmbito dos estudos sociais da ciência. Uti-
lizando perspectivas teóricas diversas, tanto da história social e cultural
quanto de outros campos disciplinares, como a antropologia e a sociolo-
gia, muitos autores vêm se debruçando sobre os processos pelos quais,
num dado contexto histórico-social, indivíduos e grupos atribuem senti-
dos particulares à experiência da doença e sobre como esta experiência
gera conseqüências na organização e na percepção do mundo social
(Hochman & Armus, 2004; Silveira & Nascimento, 2004). O pressuposto
comum a tais trabalhos é a crítica à concepção tradicional de que as doen-
ças são eventos essencialmente biológicos, isentos de injunções culturais
ou de atributos sociais, constituindo-se como fatos do mundo da natureza
que caberia à medicina ‘desvendar’ e explicar, desenvolvendo meios
eficazes para seu tratamento e sua prevenção. O corolário imediato desta
crítica é a afirmação das doenças como objetos historicamente situados.
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Os significados pelos quais elas são reconhecidas, bem como suas impli-
cações na vida dos indivíduos e da sociedade, devem ser compreendidos
a partir de múltiplos fatores relacionados ao contexto sociocultural espe-
cífico no qual ocorrem. Segundo Allan Brandt (1991: 93):

Disease is not a merely biological phenomenon: it is shaped by
powerful behavioral, social and political forces. Social values affect
both the way we come to see and understand a particular disease
and the interventions we undertake”.7

Ou, como afirma Claudine Herzlich (1995: 151):
(...) illness, health and death are highly ‘natural’, ‘physical’ and
‘objective’ subjects, so that they seem at first to fall outside the
realm of social reality; (...) but they are indissolubly linked to social
reality in many ways. Illness is first of all a social fact.8

Com base neste pressuposto, muitos trabalhos vêm abordando os
sentidos sociais atribuídos às doenças em distintos momentos históricos.
As epidemias têm sido particularmente privilegiadas, por constituírem
situações percebidas como de grande gravidade e impacto na vida social.
Assim, são recorrentes as análises que examinam como os significados e
estigmas atribuídos às doenças epidêmicas derivam da associação com
comportamentos ou práticas socialmente qualificados como ‘desviantes’
ou das conseqüências que produzem como fatores de desarticulação da
ordem econômica, política e cultural (Rosenberg, 1992b; Ranger, 1992).

Uma noção bastante utilizada para caracterizar a doença como
construto social tem sido a de que ela se configura como forma de ‘repre-
sentação’ da sociedade. Esta é, por exemplo, a perspectiva seguida no livro
organizado por Jacques Le Goff (1991: 8), para quem “a doença pertence
não só à história superficial dos progressos científicos e tecnológicos, mas
também à história profunda dos saberes e das práticas ligadas às estruturas
sociais, às instituições, às representações, às mentalidades”. Segundo
Claudine Herzlich (1995: 161), constituindo-se como fenômeno que “re-
quer interpretação”, a doença se apresenta como um significante, cujo
significado é a relação do indivíduo com a ordem social. É nesse sentido
que funciona como metáfora, como acentuou Susan Sontag (1989).9

Ou seja, através dela, fala-se de outras coisas: as normas sociais e as maneiras
como os indivíduos são vistos em sua relação com estas normas.

Contudo, ao se analisar o aspecto simbólico das enfermidades, muitas
vezes sua dimensão como evento biológico é considerada um terreno
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‘natural’, previamente dado, sobre o qual incidem os significados e as
representações sociais. Sob tal perspectiva, se a sociedade está implicada
na construção das doenças, isso acontece essencialmente em relação ao
entorno de uma realidade orgânica já definida. Com base nas diretrizes
teóricas dos estudos sociais da ciência, torna-se possível ampliar estas
fronteiras e afirmar que as doenças constituem objetos histórica e social-
mente construídos no que diz respeito às maneiras pelas quais indivídu-
os ou grupos as ‘percebem’ ou ‘respondem’ a elas em termos de valores e
práticas, mas também no que concerne à sua própria conceituação como
entidades biológicas específicas. Em outras palavras, o desafio é analisar
como fatores sociais interferem não somente na maneira de se represen-
tar, atribuir significados e enfrentar concretamente um fenômeno da
natureza, já caracterizado como tal, mas inclusive no processo de defini-
ção     e aceitação deste fenômeno como realidade orgânica, dotada de ca-
racterísticas específicas. Trata-se, em suma, da perspectiva de analisar a
dimensão social das doenças em seu estatuto de fatos produzidos pela
ciência médica.10

Acredito que a aproximação entre a história social da medicina e a
história social da ciência associada às perspectivas lançadas pelo Progra-
ma Forte constitui um caminho promissor para que se possa, mediante o
estudo do caso da doença de Chagas, seguir tal perspectiva.11 Como eixo
para tal aproximação, recorrerei às formulações propostas por Charles
Rosenberg. Segundo este historiador da medicina, a noção de que os
fenômenos patológicos constituem entidades conceitualmente específicas
e ontologicamente reais, tipos-ideais que existem para além da natureza
idiossincrática dos distúrbios manifestos em indivíduos particulares, vem
assumindo, desde o século XIX (especialmente a partir da
institucionalização da bacteriologia), cada vez maior centralidade na
maneira pela qual a própria categoria de doença faz sentido e se justifica
científica e socialmente. Diz o autor: “In our culture, its existence as
specific entity is a fundamental aspect of intellectual and moral legitimacy
of disease. If it is not specific, it is not a disease” (Rosenberg, 1992c: 310;
grifo do autor).12

É exatamente neste processo, pelo qual as categorias do conheci-
mento médico definem a materialidade e a especificidade das doenças,
que se pode dizer que elas são histórica e socialmente constituídas. Como
chave conceitual para apreender este movimento, o autor utiliza a noção
de framing.13 Trata-se da idéia de que uma enfermidade, concebida e
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aceita como entidade nosológica específica, é produto de um ‘enquadra
mento’ a partir de determinados esquemas interpretativos e classificatórios,
referidos a contextos histórico-sociais particulares. Ao mesmo tempo que
é ‘emoldurada’, assinala Rosenberg, a doença também gera ações especí-
ficas sobre o mundo, constituindo-se ela mesma um frame, um fator
estruturante para diversas situações da vida social. Nesse sentido, funciona
como força social concreta que orienta o comportamento e a prática dos
atores humanos em complexas redes de negociações. Nas duas direções
deste movimento, pelos quais a doença é ‘emoldurada’ como entidade
particular e se torna ela própria uma ‘moldura’ da vida social, existe uma
intrincada articulação entre fatores de ordem cognitiva e social. O proces-
so de enquadramento é, como afirma Rosenberg (1992c: 305), resultado
de um acordo coletivamente produzido: “In some ways disease does not
exist until we have agreed that it does, by perceiving, naming and
responding to it”.14

Ou seja, os esquemas pelos quais a doença é compreendida e
explicada, bem como o papel que desempenha como força social, impli-
cam, ao mesmo tempo, maneiras socialmente partilhadas de se conceber
as características do evento biológico ao qual ela é referida, bem como
certas formas e esforços coletivos de se lidar com este evento. Cabe aos
historiadores estabelecer como se articulam, em distintos marcos tempo-
rais e espaciais, as dimensões biológica e social desta ‘realidade’, acentua
o autor.15

Considerando-se que, a partir de um determinado momento históri-
co, o saber médico se institucionalizou e se legitimou socialmente como
responsável por definir as ‘verdadeiras’ características biológicas das doen-
ças, uma questão central é acompanhar como este saber atua na constru-
ção social das enfermidades. Para Rosenberg, o pensamento e a prática
médica constroem socialmente as doenças não apenas porque, ao ‘aplica-
rem’ certos esquemas conceituais que as classificam como realidades bio-
lógicas (como o paradigma da microbiologia, por exemplo), sancionam
determinadas condutas e valores. Isso acontece também no que diz res-
peito à própria ‘formulação’ destes frames. Ou seja, se a utilização das
teorias e dos modelos médicos é socialmente negociada, também o são os
conteúdos que conformam tais esquemas interpretativos, mediante os quais
determinadas ocorrências físicas são classificadas como ‘sinais’ de uma
dada entidade nosológica. É no âmbito deste processo que o ato do diag-
nóstico assume papel fundamental, como instrumento que nomeia e
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garante especificidade às doenças. Ao colocar em ação um conjunto de
procedimentos, aparelhos e registros técnico-científicos tidos como obje-
tivos e inquestionáveis, o diagnóstico materializa a crença coletiva e a
aprovação social indispensáveis para que tais entidades existam, bem como
a autoridade daqueles que produzem os conhecimentos que as desenham.
Diz Rosenberg (2002: 240):

Diagnosis is central to the definition and management of the
social phenomenon that we call disease. It constitutes an
indispensable point of articulation between the general and the
particular, between agreed-upon knowledge and its application.
(...) Diagnosis labels, defines, and predicts and, in doing so, helps
constitute and legitimate the reality that it discerns.16

Ao enfatizar a dimensão sociocognitiva dos processos pelos quais o
conhecimento médico produz o enquadramento das doenças, a perspec-
tiva teórica de Rosenberg converge com as diretrizes teórico-metodológicas
dos estudos sociais da ciência, especialmente da perspectiva construtivista.

De acordo com Ludmilla Jordanova (1995), um dos fatores que
dificultou uma utilização mais consciente e sistemática, por parte dos
historiadores da medicina, das ferramentas conceituais do construtivismo
social foi a tendência, já referida, de considerar como sujeitos à influên-
cia de fatores sociais apenas os aspectos ‘externos’ da medicina (em geral,
associados à prática médica) e não o seu ‘núcleo interno’, ou seja, as
idéias e teorias constitutivas do conhecimento médico. Segundo a autora,
somente transcendendo-se a distinção entre fatores internos e externos,
conteúdos e contextos, aspectos cognitivos e sociais da medicina, será
possível tratá-la como atividade social em todas as suas facetas.17

Outra fonte de reservas, por parte dos historiadores da medicina,
em relação às teses construtivistas é, como ressalta     Jordanova (1995), a
preocupação quanto às implicações relativistas destas abordagens. A questão
que muitas vezes se coloca é: como pensar a ‘realidade’ dos fenômenos
naturais – no caso, a materialidade biológica das doenças –, uma vez que
se considere que os conteúdos do conhecimento médico são determina-
dos socialmente? Ou seja, como evitar uma posição relativista ou idealista
radical segundo a qual a noção de ‘construção’ equivaleria a tratar as
doenças como invenções arbitrárias das categorias de pensamento?

No caso de Rosenberg (1992c),     a preocupação em não incorrer neste
tipo de relativismo – que, segundo ele, marcou uma certa vertente
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historiográfica influenciada, sobretudo, pelas formulações de Michel
Foucault –, foi um dos motivos que o levou a evitar o termo ‘construção
social’ e optar pela noção de framing para analisar os processos sociais de
conceituação e reconhecimento das doenças.18 Para o autor, os historiadores
da medicina das décadas de 1960 e 1970, politicamente comprometidos
com a crítica às até então inquestionáveis legitimidade e autoridade social
da profissão médica, foram particularmente eficazes no questionamento
da concepção positivista –     que tomava as doenças como entidades ‘objeti-
vas’, ‘neutras’ e ‘naturais’ –, ao afirmarem que, ao contrário, tratava-se de
objetos socialmente negociados. Contudo, representando, muitas vezes,
mais uma posição política do que epistemológica, os argumentos relativistas
foram a partir de então, como acentua Rosenberg, utilizados para negar
a efetividade do conhecimento médico e a própria existência concreta e
material das doenças. O surgimento da Aids na década de 1980 reforçou
as críticas às posições positivistas, mas também colocou a necessidade de
se rever o argumento relativista.

Aids could hardly be dismissed as an exercise in stigmatizating
the deviant; it obviously had a strong biological component. It was
not simply a construction, even if it had been constructed (...). Aids
has, in fact, helped to create a new consensus in regard to disease,
one that finds a place for both biological and social factors and
emphasizes their interaction.19 (Rosenberg, 1992a: 258, 260)

Em suma, reivindica o autor, não devemos incorrer nem no
reducionismo biológico positivista, nem em um “construtivismo social
exclusivo” (Rosenberg, 1992c: 307).

Ainda que algumas versões do construtivismo possam sugerir ou
afirmar a posição a que Rosenberg se refere, cabe destacar que esta não é
uma conseqüência necessária dos princípios do construtivismo social.
Como afirma Jordanova (1995: 368; grifos meus):

On the contrary, material world is constantly shaped and
interpreted through human actions and consciousness. Social
constructionism takes this as one of its main tenets and without the
dynamic relationship just described it would have no meaning. It is
not a form of idealism. But it does insist that there is a room for a
variety of interpretations and meanings, that behind consensus or
‘knowledge’ lie social processes, and that such processes involve
negotiations and conflict, both overt and implicit. It follows that
forms of knowledge and the social processes whereby they are
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created are given intellectual priority. I does not follow that
materiality and physical embodiment are denied.20

Este é um ponto fundamental para se compreender o que significa
dizer que uma doença – não apenas como fenômeno social, mas também
como entidade biológica – é socialmente construída ou ‘emoldurada’.
David Bloor esclarece as fronteiras que distinguem a abordagem relativista
preconizada pela sociologia do conhecimento científico do relativismo
em sua versão radical. Segundo o criador do Programa Forte, o conheci-
mento deve ser compreendido nos termos de uma interação entre o obje-
to do conhecimento e o sujeito conhecedor, a partir de determinados
princípios de receptividade – poderíamos aqui nos referir aos frames
conceituais classificatórios de que fala Rosenberg. Respondendo às críti-
cas de que tal programa incorreria no subjetivismo ou no idealismo por
pretender explicar a natureza concentrando-se nos sujeitos sociais do
conhecimento e rejeitando a importância dos ‘fatos’ da natureza, Bloor
(1999a: 87)21 afirma: “(...) the aim isn’t to explain nature, but explain
shared beliefs about nature. The enquiry is into the character and causes
of knowledge, or what passes as knowledge, and not (in general) into the
objects which the knowledge is meant to be about”.22

Para Bloor (1991), o relativismo deve ser um princípio acionado
em oposição ao absolutismo, funcionando como um relativismo
metodológico. Apesar de sua natureza compulsória e inquestionável,
assim como a moral, a verdade lógica não é absoluta, mas relativa.
É importante frisar que o Programa Forte não considera a objetividade
ilusória, mas atribui este efeito de realidade aos acordos coletivos que a
sustentam. Ao adotar uma abordagem derivada da tradição empirista, o
objetivo deste programa é compreender como sujeitos do conhecimen-
to descrevem e respondem ao mundo e como estas descrições e respos-
tas são viabilizadas graças a padrões de compreensão coletivos, com
suas convenções e tradições compartilhadas. É somente mediante a se-
paração entre objeto do conhecimento e sujeito cognoscente, ou seja,
entre a natureza e as descrições que os atores sociais fazem dela, que
se pode indicar como aquelas duas instâncias interagem na produção
destas descrições, assinalando o caráter relativo, variável, socialmente
negociado do conhecimento.

Portanto, tanto a natureza quanto a sociedade estão implicadas na
formação das crenças coletivas, tanto a experiência do mundo das ‘coisas’
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quanto a experiência do mundo das pessoas. Os sistemas de crenças,
referidos ao mundo da cultura, são o meio pelo qual os indivíduos e os
grupos coordenam e dão sentido a suas interações com os objetos da
natureza, a partir de recursos cognitivos e sociais específicos, situados
histórica e culturalmente. Assim, Bloor (1991, 1999a, 1999b) deixa claro
que nunca houve qualquer tendência do Programa Forte de negar a exis-
tência da natureza e dos objetos que os cientistas observam ou de negar
que tais objetos desempenhem um papel na formulação e na sustentação
das crenças sobre eles. Contudo, embora os cientistas estejam sempre
reagindo e observando a natureza, eles o fazem coletivamente mediante
conceitos compartilhados e institucionalizados. É nessa medida que o
conhecimento é socialmente construído. A observação e a formulação de
enunciados sobre os objetos da natureza são sempre processos de filtragem,
de modo a apropriá-la conforme determinados esquemas conceituais.

It is because complexity must be reduced to relative simplicity
that different ways of representing nature are always possible. How
we simplify it, how we choose to make approximations and
selections, is not dictated by (non-social) nature itself. These pro-
cesses, which are collective achievements, must ultimately be referred
to properties of the knowing subject. This is where the sociologist
comes into the picture. (...) The sorts of question that can be asked,
and to whose answer the sociologist can contribute, concern the
range of interpretations that might have been put on Pasteur’s
observations, the way his questions were framed, and his techniques
for dealing with the uncertainties and unresolved problem in his
data. Why did he bring these particular interpretatives resources to
bear, and why did he employ them in this precise way? 23 (Bloor,
1999a: 90-91)

Aplicando estas formulações às noções de Rosenberg sobre como
o conhecimento médico-científico enquadra socialmente as doenças,
poderíamos dizer que cabe ao historiador ou ao sociólogo analisar os
procedimentos pelos quais os fenômenos orgânicos, ao serem descritos
de acordo com determinados recursos interpretativos, ganham o esta-
tuto de entidades biológicas (doenças) definidas e explicadas mediante
certas características. É porque tais recursos (frames) pelos quais se
produz o conhecimento não são ‘necessários’ do ponto de vista de uma
racionalidade interna que estabeleça uma correspondência com a reali-
dade a ser conhecida, mas, ao contrário, constituem-se como sistemas
de convenções e crenças socialmente negociados e legitimados, que se
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pode afirmar a natureza social dos produtos deste conhecimento. Não se
trata, pois, de negar a existência biológica da doença, mas de afirmar que
tal dimensão só se transforma em ‘realidade’, nomeada e classificada como
‘doença específica’, mediante procedimentos e recursos particulares pos-
tos em ação no ato de conhecer.24

Poderíamos lidar com a questão do realismo/relativismo – e evi-
denciar a proximidade entre as concepções de Rosenberg e os postulados
da nova sociologia do conhecimento científico – aprofundando a pró-
pria metáfora do frame. Ela nos permite evitar o risco do relativismo
radical na medida em que se considere que qualquer moldura pressupõe
um conteúdo, um objeto a ser ‘emoldurado’ (dimensão biológica).
Porém, a imagem nega também a postura positivista do realismo, uma
vez que se compreenda que este objeto não está ‘dado’, mas só adquire
forma específica – transformando-se na entidade ‘doença’ – pelos contor-
nos particulares que lhe impõe a moldura. E, é importante ressaltar, os
contornos desta moldura não são prévios nem necessários, ou seja, não
correspondem ou se ‘encaixam’ em fronteiras previamente delimitadas
pelo objeto, mas são arbitrados, selecionados, negociados pelos sujeitos
que realizam o ato de ‘enquadramento’. Assim, a possibilidade do ‘qua-
dro’ pressupõe conteúdo e moldura,     e ele só se completa como realidade
distinta, recortada da natureza, pela interação entre estas duas dimen-
sões – ambas variáveis –, estabelecida de maneira contextual por aqueles
que a implementam. É nesse sentido que podemos afirmar que o que se
vê neste quadro é um produto social. O potencial das formulações
construtivistas – expresso, ainda que implicitamente, na abordagem que
Rosenberg propõe para a análise histórica das doenças – é bem mais
promissor do que o autor reconhece, ao prevenir-se contra os riscos do
relativismo. Recorrerei, portanto, à noção de enquadramento como meio
de operacionalizar, no estudo específico sobre a doença de Chagas, os
postulados e conceitos do construtivismo social da ciência derivados do
Programa Forte da Sociologia do Conhecimento Científico.

Além das formulações gerais de Bloor, são pertinentes algumas no-
ções propostas por Bruno Latour a respeito da produção e da validação
dos fatos científicos como processos que envolvem não apenas o mundo do
laboratório, mas outras esferas e outros atores da vida social. Para este
autor, o destino dos enunciados formulados pelos cientistas – se eles vão
permanecer como ‘artefatos’, isto é, objetos instáveis, ou se estabilizar como
‘fatos’, tidos como inquestionáveis e naturais – é dado, fundamentalmente,
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pelo uso concreto que outras pessoas, cientistas e não cientistas, fazem
deles (Latour, 2000: 52). Assim, a certificação do conhecimento científico
depende de uma série de procedimentos e de estratégias por parte dos
cientistas para convencerem outros indivíduos e grupos a aceitarem – e
utilizarem – as afirmações e os objetos por eles produzidos. Para analisar ‘a
ciência em ação’, ou seja, os processos pelos quais se estabilizam os fatos
científicos, é preciso, de acordo com Latour (2000), ‘seguir os cientistas
sociedade afora’ e examinar os recursos de que estes lançam mão para
‘mobilizar o mundo’ e produzir concretamente, em circunstâncias especí-
ficas, o consenso necessário ao fechamento das “caixas-pretas” da ciência.25

No estudo etnográfico de laboratório que desenvolveu com Steve
Woolgar, Latour analisou pormenorizadamente os mecanismos e as es-
tratégias persuasivas pelos quais os enunciados científicos são formula-
dos e negociados nos espaços particulares do mundo da ciência, como a
literatura científica e os instrumentos próprios aos laboratórios (Latour
& Woolgar, 1997). Tal dimensão é essencial no itinerário em direção à
estabilização dos fatos da ciência. Contudo, o percurso se completa na
medida em que o cientista ultrapassa as fronteiras deste mundo, impri-
mindo a seus enunciados a capacidade de se propagarem “no tempo e no
espaço” (Latour, 2000: 177). Para isso, deve recrutar ‘aliados’ os mais
diversos, que vejam algum sentido em utilizar tais enunciados e lhes
imprimam a força para que se transformem em fatos. A noção-chave para
analisar esse processo é a de “tradução de interesses”.26 Os cientistas,
segundo Latour, devem construir uma associação de interesses em torno
de seus enunciados, reunindo atores e elementos heterogêneos em esfe-
ras diversificadas da vida social. É ao longo desse processo associativo
que o conhecimento científico é construído e endossado como expressão
da ‘natureza’, e é nesse sentido que se pode afirmar que a ciência é uma
atividade sociocognitiva. Nos múltiplos recursos e estratégias de persua-
são utilizados pelos cientistas, explicita-se o sentido político da atividade
científica: esta não é meramente influenciada pela política ou pelas rela-
ções de poder, mas é, em si própria, uma forma de se fazer política, de se
estabelecer tais relações e, assim, de agir sobre o mundo.27

O recurso a estas formulações de Latour pressupõe, contudo, a cons-
ciência quanto a alguns limites de sua abordagem, já apontados por
comentadores (Bloor, 1999; Collins & Yearley, 1992; Gieryn, 1982;
Pickering, 1992; Shapin, 1988). O principal destes limites reside em que,
ao tratar o cientista como um ator que se movimenta intencionalmente em
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busca da maximização de seus interesses, Latour considera que não exis-
te qualquer condição prévia – seja ela de natureza social, institucional,
cultural, econômica ou política – à própria ação, no sentido de explicá-
la. O comportamento dos atores é referido unicamente ao momento con-
tingente, circunstancial, da interação que estabelecem a partir de um
objetivo comum. Não compartilho desta concepção, na medida em que
considero que as ações e a movimentação dos cientistas, inclusive nos
sentidos em que Latour as descreve, só podem ser compreendidas a par-
tir das características específicas do contexto institucional e social mais
amplo que lhes confere sentido e viabilidade num dado momento histó-
rico.28 A importância da dimensão institucional, no caso que analiso nes-
te livro, é decisiva e será destacada, considerando-se, como sugere Silvia
Figueirôa (1997), o seu sentido sociológico como espaço agregador e
normatizador de valores e práticas compartilhados por uma dada coleti-
vidade. Este é o espaço que estabelece, como afirma esta autora, as media-
ções e interfaces entre a produção científica e as demandas e os interesses
sociais, materializando o caráter sociocognitivo desta atividade.29

Tendo por base tais reflexões teóricas, o argumento geral aqui de-
senvolvido é o de que a doença de Chagas foi instituída, ‘emoldurada’,
como fato científico e fato social ao mesmo tempo, num processo longo
que envolveu negociações e acordos e que articulou diversos atores e
instâncias da vida social. Sua configuração como entidade nosológica
específica, a partir das pesquisas de Carlos Chagas e seus colaboradores e
seguidores, deu-se de modo indissociado do processo pelo qual a ela se
atribuiu o papel de representar e dar sentido a uma certa visão da socie-
dade brasileira, de seus problemas e, sobretudo, do papel da ciência
nesta sociedade. Ou seja, os enunciados pelos quais a doença foi definida
em seu quadro clínico – e também as críticas e revisões destes enunciados
no processo de sua estabilização como fato científico – foram estabeleci-
dos em estreita associação com os significados que a enquadraram como
‘doença do Brasil’, em vários sentidos, além da dimensão geográfica: a
imagem de um ‘país doente’, cujo progresso se inviabilizava por conta
das endemias rurais que prejudicavam a produtividade de seus trabalha-
dores, e, ao mesmo tempo, o símbolo da ciência que descobria este Brasil
desconhecido do interior e sugeria os meios para sua incorporação à
marcha do progresso nacional.

‘Emoldurada’ pelos esquemas conceituais das novas teorias médi-
cas emergentes no cenário internacional, na passagem do século XIX ao
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XX, em especial a medicina tropical, e pelo projeto institucional de ciên-
cia que Oswaldo Cruz buscava implementar em Manguinhos (uma ciência
que articulasse aplicabilidade social e excelência acadêmica), a doença de
Chagas funcionou, por sua vez, como ‘moldura’ para um dado recorte
da sociedade brasileira. Ela materializou a identidade social atribuída à
ciência como atividade comprometida publicamente com os destinos da
nação não apenas na resposta a demandas sociais concretas, mas pela pró-
pria capacidade de descortinar seus problemas e de indicar caminhos para
superá-los. Nesse sentido, se o desenho deste objeto expressou as
especificidades do processo de institucionalização da ciência no Brasil, ele
constituiu um importante elemento conformador deste processo. Em suma,
esta foi uma doença construída e legitimada a partir dos múltiplos signifi-
cados, valores e interesses que associaram, ao longo da primeira metade do
século XX, ciência, saúde pública e nação no Brasil. Tanto as diferenças
como os elementos de continuidade que marcaram, em termos cognitivos e
sociais, os distintos arranjos que ela assumiu ao longo do período estive-
ram referidos a esta associação, igualmente marcada por transformações e
permanências.

Algumas características     deste objeto o tornavam particular do pon-
to de vista dos desafios enfrentados para sua legitimação, em termos de
sua definição como entidade clínica e da idéia de que se tratava de um
problema de vasta proporção e gravidade no país e no continente. A
doença de Chagas foi descrita num momento em que, diferentemente de
uma tradição médica que definia as enfermidades sobretudo por suas
manifestações clínicas e sintomáticas, a especificidade do agente causal
era um elemento decisivo para o reconhecimento e a definição das doen-
ças infecciosas como entidades patológicas particulares. Conseqüentemen-
te, este era o critério fundamental para o seu diagnóstico. Contudo, no
decorrer das pesquisas, verificou-se que, na grande maioria dos casos de
infecção pelo T. cruzi, a detecção do parasito no organismo humano era
bastante difícil. Assim, o desafio que se colocou para os cientistas foi
produzir o convencimento não apenas em relação aos elementos clínicos
que definiam a doença, mas quanto à própria possibilidade de se garan-
tir a convicção do diagnóstico com base nestes elementos.

Produzida como símbolo da chamada ‘medicina de laboratório’,
consagrada com a teoria dos germes e a medicina tropical, em que o
agente microbiano era a instância determinante para a definição e a ates-
tação de uma doença infecciosa (Cunningham, 1992),30 a nova
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tripanossomíase foi desenhada clinicamente a partir dos traços imputa-
dos à ação do parasito que a causava. Seu reconhecimento como entidade
nosológica específica, todavia, dependeria de elementos clínicos que fos-
sem persuasivos o suficiente para suplantar a exigência da demonstração
do agente etiológico. Ou seja, uma doença nascida sob a égide do labora-
tório como árbitro final de sua definição e de seu diagnóstico veria, em
função da impossibilidade de se atender a exigências do próprio labora-
tório, sua legitimidade estabelecida mediante uma associação decisiva com
o domínio da clínica. Outro desafio peculiar enfrentado por Chagas foi
afirmar a importância médico-social de uma doença endêmica, funda-
mentalmente crônica, que não tinha, como as doenças epidêmicas, sua
existência e sua dramaticidade social materializadas em surtos que atingi-
am, e muitas vezes levavam à morte, grandes quantidades de indivíduos.

A produção dos enunciados sobre a doença de Chagas constitui um
objeto particularmente fértil para refletir sobre as várias dimensões da
relação entre ciência e sociedade, em contextos históricos particulares. O
percurso pelo qual esta doença foi configurada como nova enfermidade
tropical, endemia rural e ‘doença do Brasil’ faz deste um caso especialmen-
te revelador de como os cientistas brasileiros se referenciaram a esquemas
teóricos produzidos fora do país – no caso, a medicina tropical européia –
, não apenas no sentido de uma inserção ativa no movimento de produção
e de afirmação destes esquemas,31 mas, sobretudo, no sentido de conferir-
lhes significados e sentidos peculiares a partir dos contextos específicos da
ciência e da sociedade brasileiras.32 Se o critério fundamental que justifi-
cou a ‘necessidade de treinamento especial em medicina tropical’ era, para
Patrick Manson (1897), o fato de serem as doenças tropicais as que concre-
tamente interessavam aos médicos e ao império britânico nas colônias, para
Chagas o sentido social e político da medicina tropical no país se dava por
serem estas as ‘doenças da nação’ (Chagas, 1935f).

Embora compartilhasse com a matriz européia modelos de com-
preensão e de manejo das doenças tropicais e padrões de organização
institucional da ciência, a medicina tropical no Brasil não esteve relacio-
nada com o projeto imperial e o colonialismo, mas foi um instrumento
do projeto de construção da nacional. Trata-se, assim, de um bom caso
para pensar o intercâmbio de modelos e de referências entre países dis-
tintamente situados, bem como a historicidade das idéias científicas.

Como afirma Löwy (2006: 40), ao analisar os estudos e as ações
sobre a febre amarela no Brasil, o estatuto da medicina tropical como
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espaço de trocas onde saberes e práticas referidos à ‘ciência universal’
ganham sentidos específicos como saberes e práticas locais, inscritos em
contextos nacionais singulares, torna-se particularmente perceptível nos
países que não estiveram submetidos a um regime colonial.

O objetivo do presente livro é focalizar dois momentos na trajetó-
ria de construção e de reconhecimento científico e social da doença de
Chagas no Brasil. Em primeiro lugar, as pesquisas realizadas por Carlos
Chagas e seus colaboradores, no Instituto Oswaldo Cruz (IOC), desde a
identificação da nova doença, em 1909, até o falecimento de seu desco-
bridor, em 1934. Ao longo deste período, em que Chagas alcançou gran-
de proeminência científica e política no Brasil e no exterior (foi diretor
do IOC e dos serviços federais de saúde pública), os enunciados sobre a
definição clínica e a importância médico-social da nova doença ensejaram
um intenso debate sobre as condições do atraso das áreas rurais, a rela-
ção entre doença e identidade nacional e o papel social da ciência, culmi-
nando com o chamado movimento pelo saneamento dos sertões, entre
1916 e 1920. Ao mesmo tempo, tais enunciados foram objeto de intensas
críticas e questionamentos, iniciados na Argentina em 1915/1916 e
aprofundados no campo médico brasileiro entre 1919 e 1923.

Um segundo momento desta trajetória diz respeito aos estudos so-
bre a doença liderados por dois discípulos de Carlos Chagas em
Manguinhos, após 1934: Evandro Chagas, seu filho mais velho e diretor
do Serviço de Estudo das Grandes Endemias (Sege), e, principalmente,
Emmanuel Dias, que chefiou o Centro de Estudos e Profilaxia da Molés-
tia de Chagas (CEPMC), posto do IOC na pequena cidade de Bambuí,
Minas Gerais, desde sua criação, em 1943, até seu falecimento em 1962.
Nesta fase, foi produzido um novo acordo sobre a caracterização clínica
e social da doença, bem como os meios técnicos para a sua profilaxia.
Mediante intensa mobilização política em torno do tema, viabilizou-se
seu reconhecimento tanto como realidade médico-científica quanto como
questão de saúde pública e objeto das políticas sanitárias do país. O mar-
co cronológico final da presente análise se justifica, assim, não apenas
pelo encerramento da atuação de Dias no CEPMC, mas porque, naquele
momento, se completava uma fase essencial de estabilização e de
institucionalização deste fato científico.

Um aspecto que merece ser destacado neste percurso de análise da
trajetória da doença de Chagas é a centralidade assumida pelos indivídu-
os que lideraram este empreendimento, nos dois momentos focalizados.
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Primeiramente, Carlos Chagas se apresenta com o personagem central
de um processo em que objeto e sujeito praticamente se confundem em
seus caminhos de construção e de legitimação pública. Se a doença
identificada em Lassance se fez um símbolo, seu descobridor também
teve sua própria biografia ‘emoldurada’ como representação de um qua-
dro maior. Se Oswaldo Cruz foi consagrado como o ‘saneador do Rio de
Janeiro’, que venceu todas as resistências em nome da ciência e da saúde
da população, seu discípulo entraria neste panteão como mito da ciência
nacional, exibindo o signo mais representativo do fazer ciência: uma
descoberta.

Os mitos aparecem sempre como um desafio e um estímulo para os
historiadores, como já mostrou Nara Britto (1995), na medida em que se
busque compreender os sentidos e as circunstâncias de sua produção no
âmbito das estreitas relações entre biografia, sociedade e história. Eles
constituem um caminho particularmente rico para se refletir sobre os
complexos processos pelos quais os indivíduos se constroem, conforme
aponta Angela de Castro Gomes (2004), ao longo de uma intricada dinâ-
mica entre sua dimensão social e as singularidades que lhe são irredutíveis,
entre o movimento que busca conformar uma identidade e aquele que a
dispersa na multiplicidade e na fragmentação. Acompanhar o caminho
de individualização da doença de Chagas significa, assim, seguir Carlos
Chagas também em seu caminho de construção de identidade. O objetivo
deste livro é justamente mostrar em que medida, em ambos os casos, a
unidade que constitui o resultado deste processo pressupôs negociações,
conflitos, acomodações e, sobretudo, um conjunto de atores sociais que,
sob circunstâncias históricas específicas, agiram coletivamente na produ-
ção dos vários sentidos desta unidade.

A mesma orientação motiva a análise do caminho trilhado por seu
discípulo, Emmanuel Dias. Trata-se, neste caso, de um personagem cuja
biografia foi construída e reconhecida não como parte do panteão nacio-
nal, mas como trajetória dedicada a continuar e, sobretudo, a glorificar a
obra do mestre, garantindo-lhe inclusive o consenso que ele não alcança-
ra ao final de sua vida. Entre mestre e discípulo, um traço fundamental
em comum: cientistas que se viam e eram vistos como imbuídos da missão
de produzir os conhecimentos que ordenariam o caminho da nação,
comprometidos com um projeto institucional de ciência materializado
na figura, também mítica e simbólica, do castelo de Manguinhos.
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O protagonismo destes personagens no percurso que tece o pre-
sente trabalho se expressa na centralidade, como fontes privilegiadas para
a narrativa, dos arquivos e documentos que lhes correspondem: o Fundo
Carlos Chagas e o Fundo Centro de Pesquisas René Rachou (Seção Posto
Avançado de Pesquisas Emmanuel Dias). Este último, que constitui o
arquivo institucional do CEPMC, reúne cerca de 16 mil documentos
textuais de distintas naturezas, como correspondências, relatórios, livros
de registro de experiências e de exames, recortes de jornais e diversos
outros documentos relativos aos aspectos administrativos e técnico-cien-
tíficos do posto, além de centenas de fotografias em que se registram os
variados aspectos das experiências científicas ali realizadas, sobretudo no
que se refere à profilaxia. Trata-se de um precioso conjunto documental,
não apenas pela extensão e pela diversidade, mas pela sistematicidade com
que os documentos foram preservados e organizados pelo próprio
Emmanuel Dias, o que constitui em si um elemento para a reflexão sobre
os sentidos que ele pretendeu conferir àquele empreendimento científico.

Assim, pode-se, por exemplo, acompanhar a correspondência do
cientista, ativa e passiva, sobre os mais variados aspectos da atuação do
posto desde sua criação, como as pesquisas realizadas, as estratégias de
divulgação de seus resultados, as relações com outros grupos de pesquisa
no Brasil e no exterior e, sobretudo, as estratégias de convencimento,
junto a distintos grupos sociais, sobre a importância da endemia chagásica
e de seu combate.33 A compreensão dos sentidos coletivamente atribuídos
à tradição de Carlos Chagas beneficiou-se, além destas fontes arquivísticas,
dos vários depoimentos orais tomados com médicos que trabalharam com
a doença desde a década de 1940.

Outro tipo de fonte privilegiada foram os textos científicos sobre a
tripanossomíase americana produzidos, no período em questão, por Carlos
Chagas, seus colaboradores e pelos pesquisadores filiados ao CEPMC.
A utilização destas fontes expressa o desafio a ser enfrentado pela análise
histórica a partir das referências teóricas expostas anteriormente. A pers-
pectiva de franquear os conteúdos do conhecimento científico à reflexão
da história requer a disposição de trilhar um caminho por vezes árido,
seguindo enunciados e termos que parecem opacos em sua tecnicalidade
e ‘descolados’ de qualquer dimensão atinente ao mundo externo às ban-
cadas dos laboratórios. Entretanto, como salientou Latour (2000: 103), a
natureza técnica dos textos científicos expressa não a sua impermeabilidade
a fatores sociais, mas justamente o sentido social particular desta literatura:
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a especificidade discursiva de uma determinada maneira de apreensão
do mundo, que se encaminha mediante linguagens, signos e operações
próprias. Ainda que o leitor se sinta ‘isolado’ diante destes enunciados,
‘levado’ por eles num caminho que parece único e inescapável, este efeito
persuasivo é parte essencial do que deve ser analisado, ou seja, as estraté-
gias pelas quais as alegações vão sendo “modalizadas”, como diz Latour,
canalizadas e orientadas de modo a que, ao final, quando elas se transfor-
mam em fatos, produza-se a sensação de que só havia um percurso até
eles.34 O desafio é vencer as resistências impostas por este ‘mundo de
papel’ dos textos científicos e mostrar que, embora ‘protegido’ por códi-
gos supostamente impenetráveis, este também é um espaço social, conectado
a outras dimensões supostamente mais tangíveis da sociedade, como as
instituições, os interesses, a política.

Na tentativa de enfrentar este desafio, convido os leitores a seguir
por este itinerário, ao longo do qual a doença de Chagas foi emergindo a
partir de traços e zonas de sombra em movimento, formando distintos
arranjos na busca por uma composição que se pudesse reconhecer como
definitiva. Apesar de, a cada momento em que se julgou haver chegado a
tal composição, afirmar-se que o caminho que a gerou foi uma linha reta,
direcionada ao seu ‘desvelamento’, cabe ao historiador mostrar que este
desenho resultou de um percurso acidentado, cheio de entradas e saí-
das, em que às trilhas estritas da ciência se sobrepuseram personagens,
estratégias e significados afetos a outras esferas da vida social.

Notas
1 Termo popular usado para expressar sensações subjetivas de alterações cardíacas.
2 Todas as citações transcritas neste livro tiveram sua grafia atualizada, para fins de

melhor fluência na leitura.
3 No livro Knowledge and Social Immagery, um dos marcos fundadores do Programa

Forte, publicado em 1976, David Bloor (1991: 7) estabeleceu os quatro princípios
metodológicos que deveriam reger o estudo sociológico da ciência. O princípio da
causalidade preconiza que o objetivo não é apenas descrever o processo de produ-
ção do conhecimento, mas explicá-lo, ou seja, identificar as condições que o deter-
minam. O princípio da imparcialidade significa que tanto os conhecimentos
considerados verdadeiros como aqueles abandonados como falsos devem ser expli-
cados, ou seja, há que se buscar meios de se explicar as crenças independentemente
da maneira pela qual elas são avaliadas. Conforme o princípio da simetria, para que
a sociologia do conhecimento seja capaz de produzir teorias generalizadoras, deve-
se recorrer ao mesmo tipo de causa para explicar crenças verdadeiras e crenças
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falsas. Questiona-se assim frontalmente a concepção tradicional de que causas soci-
ais interferem somente no que diz respeito ao erro, e não ao conhecimento tido
como verdadeiro. Finalmente, as análises devem se pautar pelo princípio da
reflexividade, segundo o qual os padrões de explanação utilizados pela sociologia
do conhecimento devem ser aplicáveis à própria sociologia, para que esta seja
coerente com sua pretensão generalizadora.

4 Para um panorama do campo dos estudos sociais da ciência, ver Shapin (1982a,
1982b), Callon e Latour (1991), Woolgar (1991), Pickering (1992), Portocarrero
(1994), Pestre (1996) e Kreimer (1999).

5 O próprio trabalho de Bloor, que aplica seu modelo teórico à análise da matemática
na Grécia Antiga, expressa a proximidade entre história e sociologia da ciência
nesta nova chave interpretativa. Sobre os benefícios e os     desafios deste diálogo, ver
Jasanoff (2000).

6 Em suas palavras, “An empirical sociology of knowledge has (…) to go on to show
why particular accounts were produced and why particular evaluations were
rendered; and it has to do this by displaying the historically contingent connections
between knowledge and the concerns of various social groups in their intellectual
and social settings” (Shapin, 1982a: 164). [“Uma sociologia do conhecimento
empírica (...) deve avançar com vistas a apontar porque certas explicações foram
produzidas e determinadas avaliações foram realizadas; e há que fazer isso mos-
trando as conexões historicamente contingentes entre o conhecimento e as preo-
cupações de distintos grupos sociais em seus contextos intelectuais e sociais” –
Tradução livre].

7 “A doença não é um fenômeno meramente biológico: ela é moldada por poderosas
forças comportamentais, sociais e políticas. Os valores sociais afetam tanto a manei-
ra pelas quais nós vemos e compreendemos uma doença particular quanto as
intervenções que realizamos sobre ela” – Tradução livre.

8 “(...) enfermidade, saúde e morte são temas altamente ‘naturais’, ‘físicos’ e ‘objeti-
vos’, tanto que eles parecem a princípio estar fora da esfera da realidade social; (...)
entretanto, eles são indissociáveis da realidade social de várias maneiras. A enfermi-
dade é antes de tudo um fato social” – Tradução livre.

9 Devee-se observar que Sontag, amplamente reconhecida por esta proposição, desta-
cou-se pela militância política visando denunciar as conseqüências profundamente
negativas que as metáforas e significados associados à Aids e a outras enfermidades
geram nas vidas dos doentes, em termos de estigmatização e isolamento. Marcada
pela experiência pessoal com o câncer, a autora reivindicava que as doenças deixas-
sem de ser tratadas como metáforas, sendo encaradas como fenômenos orgânicos
aos quais se deve responder com esforços terapêuticos precisos e não com condena-
ções morais ou sociais. Tal formulação despertou muita polêmica entre os histori-
adores. Ver, por exemplo, Brandt (1991: 94).

10 Como sublinha Paula Treichler (1999: 149), “To call Aids ‘cultural’ may mean
simply that – like any great event or crisis – Aids significantly affects social life and
symbolic expression. But to call it ‘culturally constructed’ invokes long-standing
debates about human knowledge and the nature of the world”. [“Chamar a Aids
de ‘cultural’ pode significar simplesmente que – assim como qualquer outro even-
to ou crise – a Aids afeta substancialmente a vida social e as expressões simbólicas.
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Contudo, chamá-la de ‘culturalmente construída’ evoca debates recorrentes sobre
o conhecimento humano e a natureza do mundo” – Tradução livre].

11 Seguindo uma concepção que articula os estudos históricos da saúde pública às
questões mais gerais da história social, o presente estudo converge também com
uma vertente de investigação que focaliza a relação historicamente circunscrita
entre a atuação dos cientistas no campo biomédico e a formulação de políticas
públicas, práticas e valores para a saúde. Ver Fee (1993) e Porter, D. (1999).

12 “Em nossa cultura, sua existência como entidade específica é um aspecto funda-
mental da legitimidade moral e intelectual da doença. Se não é específica, não é
uma doença” – Tradução livre. Este texto também foi publicado como introdução
a uma coletânea (Rosenberg & Golden, 1992).

13 De difícil tradução para o português, o substantivo frame tem o sentido material de
uma estrutura ou armação que dá forma e sustenta algo (a moldura de um quadro,
uma porta etc.). No sentido figurado, significa ordem ou sistema geral que origina
e estrutura alguma coisa. Como verbo, poderia ser traduzido como ‘moldar’, ‘emol-
durar’, ‘enquadrar’. Ao longo do livro, usarei tais verbos (e os substantivos associa-
dos) remetendo-me à noção de Rosenberg (1992c).

14 “Em certos sentidos a doença não existe até que tenhamos concordado quanto a
isso, percebendo-a, nomeando-a e respondendo a ela” – Tradução livre.

15 Na coletânea editada com Janet Golden, Rosenberg reuniu uma série de estudos de
caso bastante interessantes como exemplos de operacionalização desta perspectiva
(Rosenberg & Golden, 1992).

16 “O diagnóstico é central para a definição e o manejo do fenômeno social ao qual
chamamos de doença. Ele constitui um ponto indispensável de articulação entre o
geral e o particular, entre o conhecimento consensual e sua aplicação (...). O diag-
nóstico rotula, define e prediz e, ao fazer isso, ajuda a constituir e a legitimar a
realidade que ele distingue” – Tradução livre.

17 Embora conceda especial importância, nesta análise, às abordagens filiadas aos
estudos sociais da ciência pós-1970, Jordanova (1995) refere-se a outras correntes
intelectuais que partilham de uma perspectiva construtivista, como certas aborda-
gens da antropologia cultural e da filosofia da ciência e alguns autores filiados ao
marxismo.

18 Rosenberg (1992c: 307) manifesta sua crítica à perspectiva construtivista dirigin-
do-se aos que, recorrendo a Foucault, reduzem os sujeitos do conhecimento médi-
co a meros agentes legitimadores de uma ordem social opressiva, no curso da
chamada ‘medicalização’ da sociedade.

19 “A Aids dificilmente poderia ser reduzida a um exercício de estigmatização do
desviante; ela obviamente tem um forte componente biológico. Não foi simplesmen-
te uma construção, ainda que tivesse sido construída (...). A Aids, de fato, ajudou a
criar um novo consenso em relação à doença, que encontra lugar para fatores tanto
biológicos quanto sociais e que enfatiza a sua interação” – Tradução livre.

20 “Ao contrário, o mundo material é constantemente moldado e interpretado medi-
ante as ações e a consciência humana. O construcionismo social toma isso como um
de seus principais preceitos e não faria sentido algum sem esta relação dinâmica.
Não é uma forma de idealismo. Mas de fato insiste que há espaço para uma variedade
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de interpretações e sentidos, que por trás do consenso ou do ‘conhecimento’ jazem
processos sociais e que tais processos envolvem negociação e conflito, tanto abertos
como implícitos. Deduz-se disso que é conferida prioridade intelectual às formas
do conhecimento e aos processos sociais pelos quais elas são criadas. Isso não equi-
vale a negar a materialidade e a corporeidade físicas” – Tradução livre.

21 Em intenso e rico debate, na revista Studies in History and Philosophy of Science,
Bloor (1999a, 1999b) defende os princípios do Programa Forte diante da proposta
de ‘simetria generalizada’ de Latour (1999), segundo a qual as categorias sociológi-
cas usadas para explicar a ciência deveriam ser postas em suspeição tanto quanto as
categorias utilizadas pelos cientistas que constituem objeto de análise.

22 “(…) o objetivo não é explicar a natureza, mas as crenças compartilhadas sobre a
natureza. As perguntas incidem sobre as características e as causas do conhecimen-
to, ou aquilo que se considera conhecimento, e não (em geral) sobre os objetos aos
quais supõe-se que o conhecimento se refere” – Tradução livre.

23 “É porque a complexidade deve ser reduzida a uma relativa simplicidade que
diferentes modos de representar a natureza são sempre possíveis. A maneira pela
qual nós a simplificamos, como escolhemos fazer aproximações e seleções, não é
ditada pela natureza (não-social) em si. Estes processos, que são empreendimentos
coletivos, devem ser referidos em última instância às propriedades do sujeito
cognoscente. Aqui é onde o sociólogo entra em ação. (...) Os tipos de questão que
podem ser feitas, e para as quais o sociólogo pode contribuir, dizem respeito ao
âmbito das interpretações que poderiam ter sido feitas sobre as observações de
Pasteur, o modo pelo qual suas questões foram estruturadas, e suas técnicas para
lidar com as incertezas e os problemas não-resolvidos em seus dados. Por que ele
acionou estes recursos interpretativos particulares, e por que ele os empregou
deste modo específico?” – Tradução livre.

24 Vários autores filiados às vertentes contemporâneas da história social da ciência
manifestam explicitamente que, ao assinalarem a dimensão social/cultural dos pro-
dutos da ciência, não estão incorrendo nesta posição relativista radical, muitas vezes
atribuída à expressão ‘construção social’. Vejamos, por exemplo, a formulação de
Nancy Stepan (2001: 14), ao apresentar seu livro sobre as representações visuais da
natureza tropical: “I am not one of those who think that the natural world does
not exist, or that there is nothing ‘outside the text’. On the contrary, I think that
the real world of nature is physically very present to most of us and speaks to some
of our deepest symbolic and emotional needs; and that some representations     we
make of nature are better – more accurate, more subtle, more expressive – than
others. I would argue, however, that history shows us that there is no single map or
picture of the natural world that increasing knowledge progressively fills in, but
rather many different maps and representations, articulated and shaped by
numerous factors of politics, culture and aesthetics, by beliefs about reality, codes
of seeing and representational conventions.” [“Eu não sou daqueles que pensam
que o mundo natural não existe, ou que não existe nada ‘fora dos textos’. Ao
contrário, penso que o mundo real da natureza é fisicamente muito presente para
a maioria de nós e fala a algumas das nossas mais profundas necessidades simbólicas
e emocionais; e que algumas das representações que fazemos da natureza são me-
lhores – mais acuradas, mais sutis, mais expressivas – do que outras. Eu argumento,
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todavia, que a história nos mostra que não há um único mapa ou quadro do
mundo natural que o conhecimento crescente progressivamente preencha, mas ao
invés disso muitos diferentes mapas e representações, articuladas e moldadas por
numerosos fatores da política, da cultura e da estética, por crenças sobre a realida-
de, códigos de observação e convenções representacionais” – Tradução livre].

25 Latour (2000) utiliza a expressão “caixas-pretas” para designar os conhecimentos
consensualmente aceitos como naturais, não problemáticos, sobre os quais não
paira qualquer dúvida.

26 Segundo Latour (2000: 194), a palavra exata seria “translação”, na medida em que
indica um deslocamento ao mesmo tempo semântico e espacial.

27 Em sua análise histórica sobre a chamada ‘revolução’ da microbiologia, Latour
(1984) mostra que, mediante o apoio conquistado junto a diversos grupos e inte-
resses sociais, as idéias científicas de Louis Pasteur tiveram um impacto transforma-
dor não apenas na ciência médica, mas também sobre a própria sociedade francesa.
Este aspecto da contribuição de Latour é salientado por Steven Shapin (1988) em
resenha do livro Ciência em Ação.

28 Para uma análise crítica das formulações de Latour e Woolgar, em A Vida de
Laboratório, quanto ao caráter circunstancial da ação e dos cálculos dos cientistas,
num contraponto com os conceitos de capital e campo científico de Pierre Bourdieu
e com a perspectiva mertoniana sobre a organização institucional da ciência, ver
Kropf e Ferreira (1998).

29 Para um panorama das abordagens historiográficas que focalizam a dimensão
institucional da ciência, ver Dantes (2001).

30 Cunningham (1992: 224) enfatiza que o laboratório não foi um mero espaço para
novas técnicas e instrumentos de pesquisa dos fenômenos naturais, mas constituiu
um conjunto de práticas a definir e governar modos de pensar e de ver o mundo
e, particularmente, as doenças.

31 Ao final da década de 1980, historiadores das ciências na América Latina propuse-
ram uma crítica incisiva sobre a visão preconizada por George Basalla a respeito da
difusão da ciência moderna européia, apontando sua ótica     eurocêntrica e linear,
que tomava os países não europeus essencialmente como receptores e repetidores
passivos das idéias e práticas científicas vindas dos ‘centros’. A renovação
historiográfica que nasceu desta crítica – que teve manifestações importantes no
Brasil – vem, desde então, sublinhando a necessidade de análises que privilegiem a
dinâmica complexa das relações entre atividades e instituições científicas em con-
textos culturais e nacionais específicos. Ver Saldaña (2000).

32 Sobre como determinadas enfermidades assumiram centralidade em agendas na-
cionais, a evidenciar estreitas relações entre, por um lado, a institucionalização e a
afirmação social da ciência/medicina, e, por outro lado, os debates/projetos políti-
cos de construção da nação, ver o estudo de Marcos Cueto (1987, 1996) a respeito
da enfermidade de Carrión no Peru e o de Diana Obregón (2002) a respeito da
lepra na Colômbia. O caso da doença de Carrión ou verruga peruana assume
paralelo interessante com o da doença de Chagas, ambas configuradas como ‘doen-
ças nacionais’, emblemas dos problemas peculiares aos países em que foram descri-
tas, bem como da expertise médica local em identificar e enfrentar tais problemas.
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O estudo de Alan Marcus (1988) sobre a ancilostomose como enfermidade ‘típica’ do
sul dos Estados Unidos e o de Frank Snowden (2006) sobre a malária como ‘doença
nacional’ na Itália são outros interessantes exemplos desta perspectiva.

33 Este é um arquivo particularmente interessante para a reflexão proposta por Angela
de Castro Gomes (2004) a respeito dos significados dos arquivos pessoais para a
‘escrita de si’.

34 Modalidades são sentenças que modificam ou qualificam outras. Segundo Latour
(2000: 45; grifos do autor), “uma sentença pode ser tornada mais fato ou mais
ficção, dependendo da maneira como está inserida em outras. Por si mesma, uma
sentença não é nem fato nem ficção; torna-se um ou outro mais tarde graças a
outras sentenças”.


