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1. HISTORIADORES, SOCIÓLOGOS E LABORATÓRIOS BIOMÉDICOS 

H istoriadores (e médicos) concordam que a aliança entre as ciências de labora
tório (química, histologia, bacteriologia) e a 'medicina de beira de leito' de

sempenharam um papel importante na transformação radical do conhecimento 
médico e da medicina nos séculos XIX e XX 1 . O consenso quanto à importância 
do laboratório, no entanto, não se direcionou necessariamente para o interesse 
pelos laboratórios médicos e biomédicos. Os historiadores da medicina têm-se 
interessado pelo conhecimento produzido no laboratório e sua influência na(s) 
prática(s) médica(s), porém raramente estudam os laboratórios biomédicos. Isto é 
válido tanto para as abordagens tradicionais da história da medicina, que estu
dam antigos textos médicos e grandes médicos do passado, quanto para algu
mas das mais novas tendências na história da medicina. Um número significativo 
de historiadores da medicina desenvolveu, nos últimos 20 anos, um forte interes
se pela medicina como prática social e política e como fenômeno cultural. A mu
dança de direcionamento das pesquisas para os aspectos sociais, políticos e cul
turais ampliou o campo de investigação de numerosos historiadores. Contudo, 
muitas vezes, afastou suas preocupações de aspectos como o desenvolvimento e 
a difusão do conhecimento médico ou das práticas profissionais dos médicos e 
dos cientistas biomédicos (Leawitt, 1990; Brandt, 1991). 

1 Vogel & Rosenberg, 1979; Pickstone, 1992; Lõwy, 1993. 



O interesse pelos laboratórios biomédicos surgiu de uma direção diferen
te: novas perspectivas nos 'estudos da ciência' (história, filosofia e sociologia da 
ciência). A partir dos anos 70, 'etnógrafos do laboratório' começaram a observar 
as práticas experimentais (as quais, na ciência moderna, localizam-se freqüente, 
senão exclusivamente, em laboratórios). Seus estudos atraíram a atenção de tópi
cos como a formação de conhecimento local e contingente, a importância da 
aquisição e transmissão de habilidades específicas, o papel das inscrições, e a im
possibilidade de codificar - conseqüentemente de analisar e transcrever - a tota
lidade das tarefas dos cientistas. Vários dentre os novos 'etnógrafos do laborató
rio' observaram laboratórios biológicos, bioquímicos ou fisiológicos2. Seus estu
dos consideravam os laboratórios biomédicos como representando a entidade 
geral 'laboratório de ciência', não como um local específico de afirmação de co
nhecimento ou de práticas. Eles permitiram, no entanto, a constituição de um 
corpo de observações das práticas dos cientistas biomédicos. 

Quase ao mesmo tempo, os laboratórios tornaram-se interessante objeto 
de estudo para os historiadores da ciência.3 Os historiadores da ciência 'pós-
Kuhnianos' (e 'pós-Polanyianos')4 investigaram experimentos e voltaram-se para ob
jetos tais como o estudo de inscrições (notas de laboratório, projetos de pesquisa, repre
sentações gráficas, desenhos e fotografias), instrumentos científicos, instrumentos de afe
rição, técnicas de calibragem e padronização, transmissão de conhecimento e de habili
dades tácitos e de culturas laboratoriais.5 O interesse pelas práticas experimentais e labo
ratoriais estendeu-se, também, aos filósofos da ciência.6 O estudo das práticas experi
mentais, antigas e atuais, tornou-se um dos tópicos centrais dos "estudos da ciência" na 
década de 80 (Pickering, 1992a). Tais estudos têm como meta a compreensão integrada 
de todos os aspectos do fazer ciência: planejamento e processamento dos experimen
tos, instrumentos de construção, configuração dos instrumentos de pesquisa, quantifica
ção e transcrição dos resultados, elaboração das teorias, negociação com os provedores, 
debates com colegas, estabilização do conhecimento. O estudo de laboratórios é vital 
para tal entendimento. 

2 Por exemplo: Latour & Woolgar, 1979; Knorr Cetina, 1981; Star, 1983; Lynch, 1985. 
3 Alguns historiadores da ciência tradicionais interessaram-se por experimentos e estudaram fontes tais 

como notas de laboratório. Conferir Holmes, F. L. (1992), pp 119-136. Estes estudos não foram, toda
via, centrados na ciência como prática. 

4 Polanyi, 1958; Kuhn, 1962. 

5 Por exemplo: Galison,1987; Holmes, 1987; Gooding, Pinch & Scheffer, 1989; Starr, 1989; Gooding, 
1989. 

6 Por exemplo: Hacking, 1983; Catwright, 1983. 



Discutem-se aqui, algumas destas recentes historiografias de laboratórios 

biomédicos. A organização do trabalho nestes laboratórios é semelhante àquela 

em outros laboratórios de pesquisa. O destino dos 'produtos' elaborados em la

boratórios biomédicos pode, entretanto, ser diferente. Os laboratórios, que vi

sam à produção de conhecimento privilegiando a medicina, desenvolvem 

produtos (conhecimento, ferramentas, reagentes) destinados à circulação 

nos distintos e heterogêneos 'mundos sociais ' 7 dos profissionais médicos, 

pacientes e administradores da saúde. A pesquisa biomédica freqüente

mente combina uma forte auto-imagem da ciência fundamental com uma 

ligação com a prática médica igualmente forte. É legitimada simultanea

mente pela sua contribuição para a compreensão fundamental dos fenô

menos da vida e para a solução de problemas práticos de detecção, cura e 

prevenção de doenças. Esta dupla legitimação aumenta a necessidade de 

articulações bem-sucedidas entre o mundo da pesquisa biomédica e os 

'mundos sociais' externos. Os estudiosos dos laboratórios biomédicos mo

dernos freqüentemente esbarram em tais articulações, e, cada vez mais, as 

incluem em suas investigações.8 Um historiador ou sociólogo, obrigado a li

dar com as complexas interações de um laboratório biomédico com outros 

'mundos sociais', pode, ocasionalmente, invejar os colegas que estudam 

campos mais auto-referidos. Por outro lado, o esforço para compreender o 

complicado mundo de um laboratório biomédico pode, talvez, ser respon

sável por algumas das contribuições originais destes estudos para o domínio 

das investigações científicas e práticas técnicas, assim como para a com

preensão da 'complexidade essencial' 9 da ciência moderna. 

A primeira parte deste trabalho discute a primeira 'historiografia da 

pesquisa biomédica' — as reflexões de Ludwik Fleck fundamentadas na 

'gênese e desenvolvimento dos fatos científicos em um laboratório biomé

dico'. Fleck escreveu seus principais estudos há mais de um século, mas 

seu trabalho, acreditamos, ainda pode dar orientações frutíferas para histo

riadores e sociólogos. A segunda parte deste trabalho segue vários estudos 

7 Utilizamos o termo 'mundo social' estritamente no sentido a ele atribuído por Angela Strauss (1982). 
8 A ciência moderna é um empreendimento coletivo com importantes ramificações sociais e políticas. 

Até mesmo as comunidades experimentais mais fechadas como, por exemplo, a comunidade de físi
cos da high energy descrita por Sharon Traveek (1988), depende de administradores e políticos para a 
obtenção de recursos para seus estudos. O grau de dependência das comunidades científicas em cola
boração com outros grupos varia e a comunidade de cientistas biomédicos possui um grau de isola
mento do mundo externo relativamente baixo (Porter, 1991). 

9 A expressão foi emprestada de Gaston Bachelard, 1987:5. 



recentes de laboratórios biomédicos e focaliza, sob diferentes aborda

gens, a estabilização e a difusão do conhecimento e das práticas originadas 

em laboratório. Na conclusão, resgatamos as duas partes anteriores para 

apresentar as ferramentas conceituais que podem ser aplicadas aos estu

dos do complexo mundo da pesquisa biomédica moderna. 

2. FLECK E A HISTORIOGRAFIA DO LABORATÓRIO BIOMÉDICO NOS ANOS 30 

Ludwik Fleck (1896-1961), bacteriologists e imunologista de origem judaico-
polonesa, desenvolveu, nos anos 20 e 30, um grande interesse pela história e filoso
fia da ciência. É hoje considerado o pioneiro da abordagem sociológica no estudo 
do conhecimento científico, das comunidades científicas e das práticas dos cientis
tas. 1 0 O principal trabalho teórico de Fleck, Gênese e Desenvolvimento de um Fato 
Científico (1935), estuda um 'fato' produzido em um laboratório biomédico: o de
senvolvimento da reação de Wassermann para a detecção da sífilis. Fleck afirma que 
a reação de Wassermanh não foi 'descoberta' apenas por um cientista, ou por um 
pequeno grupo deles, mas foi o produto de um esforço coletivo da comunidade de 
serologistas; além disso, foi moldada pelas múltiplas interações desta comunidade 
com outros grupos sociais (pacientes, clínicos gerais, políticos). 

A abordagem teórica de Fleck, conforme apresentamos em outro traba
lho, inspirou-se no pensamento orientado pela prática da Escola Polonesa de Fi
losofia e Medicina, ao passo que sua epistemologia se fundamentou em sua prá
tica como bacteriologista e imunologista.11 Fleck enfatizou repetidamente a ne
cessidade de fundar as reflexões sobre a ciência numa observação detalhada das 
atividades cotidianas dos cientistas, "pois, uma epistemologia sem uma história 
das pesquisas comparativas não é mais que um jogo de palavras vazio ou uma 
epistemologia da imaginação" (Fleck, 1979:21). O primeiro estudo epistemológi
co de Fleck afirmava que as 'doenças' são construções coletivas dos médicos 
(Fleck, 1986a:39-46). No seu segundo trabalho epistemológico, ele radicalizou 
esta idéia e explicou que os agentes causadores das doenças (infecciosas), as 
bactérias, são também construções dos cientistas (Fleck, 1986b:47 56). Este pon
to de vista enraizou-se na experiência profissional de Fleck como bacteriologista. 
A classificação de uma bactéria, explicava, pode depender do objetivo de uma 
dada investigação. Por exemplo, os bioquímicos que estudaram a bactéria 
Streptococcus haemolyticus deram uma definição restritiva desta espécie, porque 

10 Kuhn, T S, "Foreword". In: Fleck, L. Genesis and Development of Scientifc Fact, Chicago, University 
of Chicago Press, pp VII-XIV. (Versão original: Fleck, L. (1935), Entstehung und Entwicklung einer 
Wissenschlaftlichen: Einführung in die Lehre vom Denkskill und Denkkollektiv. Basel, Bruno 
Schwabe; Barnes & Edge, 1983:65; Cohen & Schnelle, 1986a: IX -XXXIII. 

11 Lowy, 1986, 1988 e 1990; Freudenthal & Lowy, 1988. 



eles queriam limitar os resultados 'falso positivos' e ter a garantia de que cada colônia 
estudada demonstrasse claramente as características destas bactérias. Ao contrário, os 
epidemiologistas forneceram uma definição ampliada do Streptococcus haemolyticus, 
porque seu objetivo era limitar os resultados 'falso-negativos' que poderiam retardar o 
reconhecimento dos perigos para a saúde pública. Uma bactéria que apresentasse al
gumas, mas não todas, as características do S. haemolyticus seria, portanto, classificada 
nestas espécies pelos epidemiologistas, e delas seria excluída pelos bioquímicos (Fleck, 
1986b:52)1 2. As definições da espécie S.haemolyticos dos bioquímicos e dos epide
miologistas, foram, por conseguinte, moldadas por suas respectivas - e incomensurá¬ 
veis - práticas profissionais. Conseqüentemente, o S. haemolyticus do bioquímico e o 
S.haemolyticus do epidemiologista são entidades incomensuráveis.13 

Posteriormente, em seu livro de 1935, Gênese e Desenvolvimento de um 
Fato Científico e em artigos escritos na mesma época, Fleck desenvolve a idéia 
sobre o papel das práticas profissionais na construção e validação dos 'fatos cien
tíficos'. O conhecimento, explica ele, não pode ser concebido fora do grupo de 
pessoas que o criam e o possuem. Um fato científico é como uma regra desenvolvi
da por um pensamento coletivo, isto é, um grupo de pessoas ligadas por um estilo 
de pensamento comum. O conceito de estilo de pensamento tenta abranger tanto 
os pressupostos a partir dos quais o grupo constrói seu estoque específico de conhe
cimento, quanto sua unidade conceituai e prática. Um estilo de pensamento formu
la não só o conhecimento que é considerado como garantido por um pensamento 
coletivo dado, mas também seu corpo de práticas: métodos e ferramentas usados no 
exame da evidência e critérios para julgar seus resultados. Ele define o que deve ser 
considerado como um iproblema científico e como lidar com este problema. O estilo 
de pensamento de uma dada comunidade de cientistas molda, portanto, os 'fatos 
científicos' (conceitos, objetos ou métodos) produzidos por esta comunidade (Fleck, 
1979:84-85; Cohen & Schnelle, 1986a:XX). 

Os fenômenos experimentais (como a variabilidade das bactérias) são produ
zidos, explica Fleck, pelas práticas de laboratório. A bacteriologia médica foi desen
volvida com base no pressuposto de que as doenças infecciosas são entidades distin
tas, cada uma delas induzida por uma bactéria específica, e de que estas bactérias 
constituem espécies estáveis e fixas (o assim chamado 'dogma Koch Cohn'). A cren
ça na fixidez da espécie bacteriológica estabilizou-se através da rigidez dos métodos 
de trabalho no laboratório bacteriológico, em fins do século XIX: 

12 Fleck baseia seu arrazoado no artigo do Prof. Elke no Klinische Wochenschrift, 1928, 48, 2280, que 
relatou achados contraditórios sobre a freqüência do Streptococus haemolyticus nas gargantas de pa
cientes que sofriam de escarlatina. 

13 Incomensurável, pode-se dizer num sentido quase literal: o S. Haemolyticus do epidemiologista e o S. 

haemolyticus do bioquímico não são medidos da mesma maneira. 



Apenas um método estritamente ortodoxo era reconhecido 
e os descobrimentos eram, conseqüentemente, muito res
tritos e uniformes. Por exemplo, as culturas eram reinocula¬ 
das geralmente somente por vinte e quatro horas. As cultu
ras muito novas (duas ou três horas) ou as muito velhas não 
eram sequer consideradas válidas para exame. Como resul
tado, todas as mudanças secundárias nas culturas, que fo
ram (posteriormente) o ponto de partida para o novo estilo 
da teoria da variabilidade, não eram alvo de atenção. O 
que quer que não estivesse em conformidade total com o 
esquema padrão era olhado como uma "forma de involu¬ 
ção", um tipo de fenômeno patológico, ou como uma mo
dificação "artificial" causada por condições externas. A har
monia da ilusão estava assim preservada. As espécies eram 
fixas porque um método fixo e rígido foi aplicado à investi
gação. O estilo de pensamento, assim desenvolvido, tornou 
possível a percepção de diversas formas, assim como o esta
belecimento de muitos fatos aplicáveis. Mas também repre
sentou o reconhecimento de outras formas e outros fatos 
impossíveis (Fleck, 1979:93).14 

Fleck acreditava que os cientistas que pertencem a diferentes grupos 
passam por um longo processo de socialização no estilo de pensamento de 
sua comunidade. Este processo inclui a internalização das normas e dos valo
res da comunidade e a aquisição de habilidades específicas (que incluem a 
capacidade de perceber fenômenos específicos) (Fleck, 1986c:60-61 e 
1979:110-111). O processo de socialização dos cientistas em um dado estilo 
de pensamento pode ser responsável pela estabilidade relativa dos grupos de 
pensamento e dos estilos de pensamento: pode, também, explicar a inco
mensurabilidade dos 'fatos científicos' gerados pelas diferentes comunidades 
científicas. A ciência moderna não é composta, contudo, por grupos peque
nos e hermeticamente fechados que produzem 'fatos' destinados para seu 
uso exclusivo. A verdade é exatamente o oposto: os cientistas freqüentemen
te interagem com especialistas de outros campos, e com outros grupos sociais 
(administradores, políticos, o público leigo), ao passo que os 'fatos científicos' 
produzidos por uma dada comunidade científica são utilizados por outros 
grupos científicos e não-científicos. O estudo das interações entre grupos de 
pensamento e da circulação dos 'fatos científicos' é um ponto central das refle¬ 

14 Fleck nota que quando Neisser e Massini modificaram um único detalhe no procedimento rígido e 
examinaram a cultura novamente após diversos dias, eles podiam observar a variabilidade (1986). So
bre a variabilidade da bactéria, ver: Hadley, 1927; Amsterdamska, 1987. 



xões de Fleck sobre "a gênese e o desenvolvimento" da reação de Wassermann. 

O teste elaborado no laboratório de Wassermann, nos anos 1906-1907, tinha 

uma baixa especificidade e era difícil de ser reproduzido. Além disso, sua funda

mentação científica era pouco compreendida15 . Estes obstáculos iniciais foram su

perados graças ao esforço coletivo da comunidade de serologistas. Em meados de 

1930, o teste Wassermann era considerado um 'fato científico' estável, suficiente

mente seguro para ser utilizado não apenas para a confirmação do diagnóstico da sí¬ 

filis em casos suspeitos, como também para a proteção, em larga escala, das popula

ções sadias (testes pré-nupciais obrigatórios, proteção dos soldados) (Fleck, 1979:70-

81; Brant, 1986:147-152). A transformação da reação Wassermann, que era um fe

nômeno frágil, produzido localmente, em um 'fato científico' estável e amplamente 

difundido foi possível graças ao impressionante esforço coletivo de padronização e 

calibragem desta reação, transmitido através de uma rede de conferências e seminá

rios internacionais (Fleck, 1979:53; Vogelsang, 1940:26-30). Este processo conferiu 

uma estabilidade, simultaneamente, tanto ao método (a reação Wassermann) quan

to a seu 'produto' (a equação individual Wassermann positivo = pessoa infectada 

pelo Treponema pallidum)16. Foi também fundamental para o desenvolvimento de 

uma nova subespecialidade biomédica - a serologia17. 

O desenvolvimento de um teste sangüíneo para o diagnóstico da sífilis in

teressou não apenas ao 'pensamento coletivo', que produziu esta reação - , dos 

serologistas - , mas a outros grupos sociais também: médicos especializados no 

tratamento de doenças venéreas, clínicos gerais, epidemiologistas, autoridades 

da saúde pública, pacientes e suas famílias. Fleck afirmava que a conjunção de 

idéias científicas (a especificidade do soro anticorpo), crenças populares (a exis

tência do 'sangue sifilítico') e considerações políticas (a importância atribuída ao 

desenvolvimento de um teste confiável de diagnóstico da sífilis) foi uma mistura 

poderosa. Ela estimulou esforços para o desenvolvimento de um teste eficiente, a 

despeito de todos os sérios obstáculos iniciais. A difusão deste teste permitiu, em 

contrapartida, modificações nas ciências biomédicas (o desenvolvimento da se

rologia), na "medicina de beira de leito" (modificações práticas no diagnósti

co e terapia da sífilis, a redefinição do 'paciente sifilítico' como um 'indivíduo 

15 O Wassermann reagins medido para este teste apareceu no sangue de pacientes sifilíticos, mas não era 
específico para antígenos treponemais. 

16 Depois da segunda Guerra Mundial, a equação de Wassermann: indivíduo soro-positivo= pessoa in
fectada pelo treponema foi substituída pela noção de que pessoas que sofrem de doenças como lupus 
ou tuberculose são 'falso positivos biológicos' da reação Wassermann (More & Mohr, 1952). 

17 Nos anos de 20 e 30, o teste Wassermann era considerado confiável apenas se realizável por peritos. 
A divulgação deste teste foi, portanto, vinculada à extensão de redes de especialistas capazes de con
duzir este teste. Fleck nota que no dia-a-dia da medicina popular de seu tempo, "a reação Wassermann 
é freqüentemente referida como sendo simplesmente um 'teste sorológico'" (Fleck, 1979: 14). 



Wassermann positivo'), na sociedade (o fim da percepção da sífilis como um 'es

tigma hereditário' e sua substituição pela visão da sífilis como uma doença infec

ciosa), e finalmente os usos, as implicações e a compreensão do próprio teste 

Wassermann (Lõwy, 1993a). Quando um fato científico produzido por um grupo 

de pensadores é adotado por outro grupo, explica Fleck, é traduzido para o esti

lo de pensamento deste último. Esta 'tradução' é, contudo, fadada a ser imper

feita porque o estilo de pensamento de um novo grupo de pensadores é, pelo 

menos em parte, incomensurável com relação ao estilo do grupo que produziu o 

'fato'. Isto não é necessariamente uma desvantagem: o novo 'fato' modifica e 

enriquece o estilo de pensamento pelo qual ele é assimilado, e é, em troca, mo

dificado pelo novo estilo: "um conjunto de descobertas espraiando-se por toda a 

comunidade, sendo aperfeiçoado, transformado, reforçado ou atenuado, e , por 

sua vez, influenciando outras descobertas e a formação de conceitos, opiniões e 

hábitos de pensamento" (Fleck, 1979:42). Algumas coisas podem se perder, mas 

outras podem ser descobertas na(s) tradução(es): a circulação de fatos científicos 

entre os grupos de pensadores distintos e incomensuráveis é uma importante 

fonte de inovação na ciência e na sociedade (Fleck, 1986:103) . 

3. HISTORIOGRAFIA DO LABORATÓRIO BIOMÉDICO HOJE: GÊNESE, 
ESTABILIZAÇÃO E DIFUSÃO DO SABER BIOMÉDICO 

Estudos recentes sobre laboratórios biomédicos concentraram-se na 'gêne
se de fatos científicos' em um único laboratório. Investigaram-se o planejamento 
e a execução de experimentos, a divisão do trabalho no laboratório, a replica¬ 
ção, o papel das habilidades e instrumentos, das inscrições e das repre
sentações19 . Por outro lado, estes estudos negligenciaram, com freqüência, as in
terações dos 'fatos científicos', desenvolvidos por um estilo de pensamento 
dado, com estilos de pensamento diferentes (e incomensuráveis). Ultimamente, 
entretanto, estudiosos dos laboratórios biomédicos desenvolveram um interesse 
pelas interações do mundo do laboratório com outros mundos sociais, e pelas 

18 A 'natureza' e a 'cultura', explicou Fleck, estão interrelacionadas. Graças à teoria dos estilos de pen
samento, "a lacuna entre a 'natureza' e a 'cultura' desaparece gradualmente porque a atividade cogni
tiva não é uma ação unilateral (...) mas consiste numa interação bilateral. O estilo de pensamento cria 
realidade, do mesmo modo que os outros produtos da cultura e, ao mesmo tempo, ele mesmo sofre 
certas mudanças harmoniosas" (Fleck, 1986d; 112) 

19 Ver as etnografias de laboratório como: Latour & Woolgar 1979; Knorr-Cetina, 1981, e estudos histó
ricos dos laboratórios biomédicos, por exemplo: Lenoir, 1986; Holmes, 1989. Estes estudos podem 
ser comparados aos estudos etnográficos e históricos de física, por exemplo: Pickering, 1984; Galison, 
1987; Gooding, 1990. 



aproximações (como negociação, alinhamento, articulação, triangulação, simpli

ficação) que contribuem para a construção coletiva do conhecimento por mem

bros de mundos sociais diferentes (ou coletividades de pensamento)20. Estes es

tudos mostraram a importância dos reagentes padronizados, dos instrumentos e 

dos organismos para tornar o conhecimento e as práticas de laboratório estáveis, 

assim como para sua difusão fora do laboratório. Eles também investigaram as ar

ticulações entre o laboratório biomédico e as clínicas, a indústria e as forças ar

madas. Por fim, seguiram as 'traduções' dos problemas médicos para o estilo de 

pensamento do laboratório (ou indústria) e seu corolário, a 'naturalização' do co

nhecimento e dos 'fatos' produzidos no laboratório pelas clínicas ou pela indús

tria. A segunda parte deste trabalho pesquisa alguns destes assuntos. 

3.1. Instrumentos, Reagentes e Padronização: do conhecimento 
local aos 'fatos científicos' 

Estudos recentes dos laboratórios biomédicos afirmam que os instrumen
tos, os reagentes e os métodos utilizados no ofício do conhecimento científico 
não apenas moldam e tornam este conhecimento estável, como também facili
tam sua difusão. O sucesso da bacteriologia, no final do século XIX esteve estrei
tamente relacionado com a difusão das técnicas e ferramentas bacteriológicas. 
Os estudantes do curso de microbiologia do Instituto de Higiene da Universida
de de Berlim adquiriram as habilidades rotineiras desenvolvidas no laboratório 
de Koch, enquanto na França as técnicas bacteriológicas padrão eram difundidas 
pelo Cours de Microbie Technique do Instituto Pasteur. Os preparos comerciais 
de cultura média, vidraria de laboratório e aparato bacteriológico contribuíram 
para a uniformização das práticas laboratoriais, ao mesmo tempo que as confe
rências dedicadas à padronização de testes bacteriológicos e serológicos permi
tiam o consenso posterior sobre as normas e os métodos (Gossel, 1992; Löwy, 
1992). Mais tarde, o repertório dos métodos e ferramentas bacteriológicos está
veis mantiveram a continuidade das tradições experimentais neste domínio, e in
fluenciaram o modo pelo qual as asserções (incluindo as asserções heterodoxas) 
poderiam ser formuladas e testadas (Amsterdamska, 1991). 

Os instrumentos científicos contribuíram para a padronização, a estabiliza
ção e a difusão do conhecimento biomédico. Por exemplo, o aparelho Tiselius, 
para separação e estudo das proteínas, desenhado e desenvolvido no período de 
1930-1940, só era encontrado, na década de 30, em instituições de pesquisa se
lecionadas. De modo contrastante, nos anos 50, havia, pelo menos, quatro mo-

20 Por exemplo: Law, 1966, Fujimura, 1987; Star, 1989. 



delos comerciais deste aparelho no mercado, tendo-se tornado parte do aparato 
de pesquisa semipadronizada em pesquisa biomédica. O desenvolvimento do 
aparelho Tiselius refletiu a convicção dos seus criadores de que o estudo das pro
priedades físico-químicas das proteínas possuía a chave de importantes fenôme
nos biológicos, ao mesmo tempo em que a sua difusão fixava e propagava tal 
convicção. Além do mais, o interesse pelas propriedades das proteínas atraves
sou as linhas disciplinares. O aparelho Tiselius facilitou a colaboração entre 
membros de diferentes grupos de pensadores (físicos, químicos, biólogos, médi
cos clínicos), através da mediação de uma técnica compartilhada. A introdução 
deste aparelho - então complexo e caro - nos laboratórios biomédicos também 
foi um passo importante para a transformação da biologia em 'ciência dura' após 
a Segunda Guerra Mundial (Kay, 1988). 

Os anticorpos monoclonais (anticorpos monoespecíficos secretados pelas 
células 'hybridoma' geradas pela fusão de uma célula produtora de anticorpo com 
a célula do câncer) são um exemplo de reagentes produzidos em laboratório que 
moldaram a prática de um campo científico dado e levaram ao desenvolvimento 
de novos 'fatos científicos'. Uma série de seminários internacionais regulou e pa
dronizou anticorpos monoclonais que foram utilizados para definir uma subpopu¬ 
lação específica de linfócitos. O estabelecimento de identidades entre os reagen
tes produzidos em diferentes locais, a padronização dos soros e a calibração dos 
instrumentos foi uma condição prévia para o desenvolvimento de uma rede de 
colaboração internacional entre os laboratórios imunológicos que estudavam os 
linfócitos. Os seminários internacionais estabeleceram, ainda, a classificação dos 
leucócitos, a assim chamada nomenclatura C D (Classe de Diferenciação). A difu
são dos soros 'anti C D ' padronizados, em contrapartida, levou à padronização dos 
laboratórios que os empregavam na elaboração de conceitos, reagentes, métodos 
e protocolos comuns. Tal difusão foi responsável, também, pela redefinição do 
campo de estudo dos leucócitos. Primeiramente, os anti-soros monoclonais eram 
desenvolvidos contra as populações de células definidas através das propriedades 
funcionais. Mais tarde, todavia, a definição de um novo antígeno C D transformou-
se no ponto de partida para a definição de sua função. Os soros anti C D descre
viam (e mediam) populações de leucócitos e definiam o modo pelo qual tais po
pulações deveriam ser estudadas. O processo de consolidação e uniformização 
dos métodos de testar, portanto, estabilizou, concomitantemente, os fenômenos 
testados por estes métodos (Cambrosio & Keating, 1992). 

Os organismos vivos também podem ser padronizados e utilizados 
como instrumentos. Milho, moscas das frutas, camundongos e cobaias foram 
fundamentais para o desenvolvimento de programas de pesquisa específicos. 
Em inúmeros casos, tais organismos foram preparados e adaptados às necessi
dades específicas de uma dada pesquisa. Ao mesmo tempo, suas formas e sua 



uniformização moldavam os programas de pesquisa e as práticas de laboratório, 

facilitando, então, sua difusão. Assim, o laboratório de Morgan e seu progra

ma de pesquisa em genética foram desenvolvidos graças a - e juntamente 

com - um único organismo: a drosófila. O compromisso com este sistema ex

perimental foi muito mais do que o compromisso com um conjunto específi

co de problemas teóricos; foi o que assegurou a continuidade da escola de 

genética de Morgan (Kohler, 1 9 9 1 ) 2 1 . Um outro organismo, o fungo 

Neurospora (ou melhor, 'Neurospora'', um instrumento construído no laborató

rio), também foi inicialmente preparado para as investigações genéticas desen

volvidas no laboratório de Beadle, em Caltech, na década de 40. O 'Neurospora' 

foi considerado mais produtivo (tanto no sentido literal como no metafórico) 

para os estudos dos métodos bioquímicos. O sistema experimental deste organis

mo, baseado na necessidade de selecionar dezenas de milhares de mutantes, 

orientou a organização do trabalho neste laboratório. A organização semi-indus¬ 

trial da pesquisa levou ao desenvolvimento de biotestes para diversas substâncias 

biológicas, a novas idéias sobre relações entre genes e hormônios e à ligação dos 

interesses bioquímicos e genéticos (Kohler, 1991a). Levou, ainda, à associação 

com as forças armadas e à colaboração com a indústria química 2 2 . 

3.2. Laboratórios Biomédicos, Clínicas e Indústria: 

formação mútua de métodos e 'fatos' 

A pesquisa biomédica precisa responder a demandas médicas e, freqüen

temente, industriais. Pesquisas recentes sobre os laboratórios biomédicos investi

garam os mecanismos de adaptação mútua entre 'fatos' biomédicos e clínicos. 

Eles assinalaram a importância da 'tradução' de questões médicas para questões 

biológicas, ou seja, para problemas que podem ser pesquisados no laboratório e 

naturalizados no 'estilo de pensamento' do laboratório (Amsterdamska, 

1993:274). Tal 'tradução' está de acordo com a ideologia da medicina científica, 

que considera as ciências básicas como a principal fonte de inovação em medici

na, e reflete a estratégia adotada no século XX para resolver problemas médicos. Es

tudos históricos recentes indicaram que tais 'traduções' de problemas médicos para 

biológicos podem mudar a direção de uma dada investigação. A pesquisa que co¬ 

21 Alguns organismos concorrentes foram tão bem sucedidos, e não se transformaram em instrumentos 
padrão da investigação genética. Ver, por exemplo: Mitman & Fausto Sterling, 1992. 

22 Os estudos sobre o neurospora foram consolidados durante a Segunda Guerra Mundial pelo U.S. 
Office of Scientific Research and Development (OSRD), e foram mantidos, ao mesmo tempo, pela 
Merck Company, e mais tarde, pela Sharp and Dohm Company (Kay, 1989). 



meçava colocando questões sobre os estados patológicos poderia terminar ques

tionando (e muitas vezes respondendo) sobre a fisiologia, a bioquímica e a genética 

dos organismos normais. As 'questões médicas' podem levar a 'respostas biológicas' 

e os 'fatos médicos' podem ser traduzidos em 'fatos biológicos'. Por exemplo, os es

tudos (feitos por Albert Claude no laboratório do câncer do Instituto Rockfeller) so

bre o 'agente do tumor' levaram à descoberta de partículas subcelulares (Löwy, 

1990a:99-109; Rheinberger, 1993); as investigações (feitas por Paul Zamecnik na 

Escola Médica de Harvard) sobre as células cancerígenas conduziram a pesquisas so

bre os mecanismos de síntese das proteínas (Rheinberger, 1993a); e o estudo sobre 

o 'agente transformador' dos pneumococci, conduzido por Oswald Avery e seus co

laboradores no Hospital do Instituto Rockfeller, nas décadas de 30 e 40, foi, inicial

mente, dirigido para o desenvolvimento do diagnóstico e para a cura da pneumonia, 

mas levou à afirmação de que o DNA contém informação genética (Amsterdamska, 

1993). Em todos estes casos, a mudança para a investigação das questões biológicas 

orientou-se pelas práticas de laboratório. A orientação abrangente dos programas de 

pesquisa de cientistas como Avery, Claude e Zamecnik foi, em princípio (e para 

Avery permanentemente) moldada por questões médicas. Entretanto, suas estraté

gias foram construídas pelo raciocínio químico ou biológico e as suas práticas experi

mentais do dia-a-dia e seus interesses formaram-se pelas considerações técnicas e 

pelos materiais e métodos disponíveis. 

A 'tradução' da medicina para a pesquisa biomédica nem sempre é unidi¬ 

recional. A "biologia dura" atual depende das articulações bem-sucedidas com as 

demandas médicas, com os interesses criadores dos políticos e dos capitalistas 

especuladores. As demandas da área médica e da indústria muitas vezes intera

gem com a pesquisa biomédica, e as 'traduções' multidirecionais podem moldar 

tanto a pesquisa biomédica quanto as práticas médicas e industriais. O estudo 

dos oncogenes pode exemplificar tais interações. Os oncogenes (genes celulares 

considerados implicados na transformação maligna da célula) foram descritos, 

em primeiro lugar, pelos virologistas e foram vinculados à transformação das cé

lulas pelos vírus oncogênicos. Os estudos do oncogene (como os estudos do gru

po de Scolnick no Instituto Nacional do Câncer (EUA)) mudaram, todavia, no fi

nal dos anos 70 e início dos anos 80, de estudos dos vírus do câncer para estudo 

dos 'oncogenes celulares'. Esta transição foi moldada não só por circunstâncias 

materiais, como a difusão das técnicas da engenharia genética, mas também por 

outros acontecimentos: o fracasso do Programa Vírus-Câncer do Instituto Nacio

nal do Câncer (EUA) e a crescente importância das conexões entre os laborató¬ 



rios biomédicos e empresas de biotecnologia (Gaudillière, 1992 e 1993) . A es

tabilização dos oncogenes como fenômenos biológicos, e sua difusão nos diver

sos 'mundos sociais' (biólogos moleculares, biólogos celulares, pesquisadores do 

câncer, oncologistas clínicos), estava vinculada à generalizaço de métodos padro

nizados de pesquisa em biologia molecular, e de reagentes padronizados (investi

gações sobre o DNA, anticorpos monoclonais). A colaboração com os industriais 

influenciou não só o amplo direcionamento dos estudos do oncogene mas tam

bém a rotina de trabalho no laboratório. Os industriais que financiaram a pesqui

sa sobre reagentes usados em estudos utilizando oncogene esperavam obter pro

dutos comercializáveis. Por outro lado, o trabalho dos cientistas era determinado 

pelas suas próprias agendas e pelas contingências do trabalho de laboratório. A 

definição de um 'produto confiável' foi estabelecida através de complexas nego

ciações entre cientistas e industriais. Estas negociações afetaram o conteúdo dos 

estudos conduzidos no laboratório, mas também redefiniram as demandas dos 

industriais (Fujimura, 1987 e 1992). 

As relações triangulares entre laboratórios biomédicos/clínica/indústria 

(tendo, na retaguarda, órgãos governamentais e políticos) não são novas. Os la

boratórios biomédicos têm uma longa tradição de relações estreitas com as in

dústrias farmacêutica e química. Os estudos de Paul Ehrlich sobre a imunidade e 

a quimioterapia das doenças infecciosas, desde o início, estavam associados às 

demandas da indústria (e com fundos provenientes da indústria). Seu laboratório 

em Steglitz, subúrbio de Berlim - o Institute for Serum Research and Serum Tes

ting (fundado em 1896) - e, posteriormente, outros laboratórios que ele dirigiu -

o Royal Institute for Experimental Therapy e o Georg Speyer Haus (ambos em 

Frankfurt) - vincularam o estudo dos problemas médicos fundamentais à solução 

de problemas práticos que interessavam à indústria química. A associação de 

Ehrlich com a indústria não era um meio para atingir um fim (isto é, uma manei

ra de obter verba para a pesquisa básica) mas era fundamental para a sua pers

pectiva científica. Um dos feitos científicos mais importantes de Ehrlich — o de

senvolvimento dos métodos de quantificação de anticorpos específicos no soro 

— desenvolveu-se de acordo com a estrutura dos acordos de colaboração com 

as companhias químicas (Hoechst, Merck e Schering), interessadas na comerciali

zação dos soros antidiftérico e antitetânico. O desenvolvimento de um método 

seguro para testar a potência dos anti-soros e desenvolver os controles de quali

dade foi uma condição prévia para transformar os anti-soros em drogas comer¬ 

23 Os vínculos entre oncogenes celulares e a indústria foram exemplificados pela trajetória de Scolnick, 
que deixou o Instituto Nacional do Câncer em 1982 para chefiar a Unidade de Oncogene no centro de 
pesquisa de uma importante companhia farmacêutica, a Merck Laboratories. 



cializáveis. O sucesso de Ehrlich no desenvolvimento deste método levou ao es
tabelecimento de um novo campo de investigação científica básica: o estudo de 
anticorpos humorais (Baümler, 1984; Liebenau, 1990) 2 4 . 

Os estudos dos hormônios sexuais humanos são um outro exemplo do pa

pel do estabelecimento dos sistemas padronizados, para testar e avaliar os produ

tos, nas interações dos laboratórios biomédicos, com a indústria e com a clínica. 

De 1920 a 1930, o desenvolvimento de testes que identificavam e mediam os 

hormônios, e sua conseqüente padronização e aferição a partir das conferências 

internacionais, transformou o estudo dos hormônios sexuais em respeitável cam

po da investigação científica. A existência de métodos que permitiam que se tes

tassem a pureza e a atividade dos produtos também abriu caminho para a pro

dução comercial dos hormônios sexuais humanos. Os estudos do isolamento 

e da caracterização dos hormônios sexuais foram mantidos pelas companhias 

farmacêuticas (Parke & Davis, Schering Kalhbaum, Organon). Estas companhias 

não apenas forneciam fundos para pesquisa, mas organizavam redes para coletar 

as matérias-primas (como a urina de mulheres grávidas), necessárias para o isola

mento e a purificação dos hormônios sexuais. Isto, em contrapartida, associava 

companhias a redes de ginecologistas que forneciam tais matérias-primas. Os gi-

necologistas eram, também, os primeiros clientes dos hormônios em forma de 

droga. Suas ligações com a indústria facilitaram a formação e a comercialização 

dos hormônios como terapia para uma ampla faixa de 'queixas femininas'. Nos 

anos 20 e 30, a existência de densas redes de colaboração entre cientistas de la

boratório, industriais e clínicos permitiu a 'tradução' do conceito teórico de 'hor

mônios sexuais' para drogas especializadas. O jogo de interesses mútuo de cien

tistas, industriais e médicos, por sua vez, levou à transformação dos hormônios 

sexuais femininos em 'ciência dura' e 'alto negócio' (Oudshoorn, 1991). 

4. 'OBJETOS FRONTEIRIÇOS', 'CONOTAÇÃO', 'TRADUÇÕES' E 'ZONAS 
DE NEGOCIAÇÃO': INSTRUMENTOS DE AFERIÇÃO PARA A 
HISTORIOGRAFIA DA PESQUISA BIOMÉDICA 

A comunidade de cientistas biomédicos é, por definição, intimamente li
gada a outros 'mundos sociais'. Os pesquisadores biomédicos trabalham na inter
seção do 'bio' mundo das ciências fundamentais com o mundo 'médico' com
posto por médicos, industriais, administradores da saúde e pacientes2 5. Por mui¬ 

24 A biografia de Baümler por Ehrlich foi patrocinada pela companhia Hoechst AG e enfatizou o papel 

de Ehrlich como cientista da companhia Hoechst. 

25 Para discussão sobre comunidades científicas 'abertas' e 'fechadas' ver: Porter, 1991. 



to tempo, esta posição particular dos pesquisadores biomédicos não era percebida 
como problemática porque a ideologia de 'medicina científica' afirmava um progresso 
linear, desde a descoberta de fatos novos sobre as doenças humanas no laboratório até 
a sua aplicação na clínica (Medawar, 1977; Thomas, 1988). Estudos históricos recentes 
mostraram, contudo, interações mais complexas entre comunidades heterogêneas de 
cientistas e médicos clínicos; mostraram, ainda, os múltiplos usos da ciência na medici¬ 
na e da medicina na ciência . Novos estudos voltaram-se para a questão da estabili
zação e da difusão do conhecimento e dos 'fatos' produzidos no laboratório. Tais estu
dos enfocaram a padronização e a estabilização dos instrumentos e dos reagentes, as
sim como sua assimilação pelos diferentes grupos de pensadores. 

Os novos interesses dos historiadores da pesquisa biomédica não devem ser, 
contudo, erroneamente interpretados como uma tentativa de substituir uma história 
simplificada - a transferência linear das descobertas das ciências biomédicas para a clí
nica - por uma outra história simplificada - o 'endurecimento' progressivo e a estabili
zação de fatos científicos, graças a uma melhor aferição e padronização de métodos e 
instrumentos. A padronização e a fixação do conhecimento e das práticas estão longe 
de ser processos simples, unidirecionais. Os grupos profissionais, que se esforçam para 
manter sua autonomia e seu prestígio, precisam ter o controle do acesso ao conheci
mento padronizado e transmissível que lhes permite competir com a incerteza; mas, 
ao mesmo tempo, precisam assegurar-se de que seus métodos e habilidades não sejam 
reduzidos a rotinas das quais qualquer pessoa pode se apoderar. Eles tentam encontrar 
um ponto intermediário que lhes permita codificar os padrões de comportamento pro
fissional, deixando-lhes, porém, espaço suficiente para o conhecimento (individualiza
do) especializado (Whitley, 1984). Além do mais, pode existir uma contradição entre 
um 'estilo de pensamento' rígido e uma inovação (Fleck, 1979:93). Tal contradição 
pode tornar-se um fator restritivo na transferência de uma técnica desenvolvida em la
boratório para um local industrial ou semi-industrial. A novidade é um componente 
importante para a possibilidade de negociação de um produto derivado da ciência. A 
codificação rígida de um produto pode elevar a possibilidade imediata de sua comer
cialização, mas atrapalhar seu destino no mercado (Fujimura, 1987:282). A rigidez 
pode atrapalhar, ainda, a colaboração que ultrapassa as fronteiras profissionais (como 
aquelas existentes entre médicos e cientistas biomédicos), pois o sucesso de tal colabo
ração pode depender da evolução de uma demanda negociada localmente. 

Se o excesso de estabilização dos fatos científicos - e dos conceitos científicos 
- pode ser contraproducente, uma certa dose de estabilização de métodos e 'fatos' 
é necessária para assegurar sua circulação entre grupos de pensadores. No entanto, 
os estudiosos do laboratório notaram que os objetos (reagentes, instrumentos, métodos) 
que circulam entre os diferentes grupos de pensadores das ciências biomédicas freqüen¬ 

26 Ver: Rozenkratz, 1974; Geison, 1979; Maulitz, 1979; Warner, 198 ; Kohler, 1982; Lowy, 1989; Sturdy, 1992. 



temente não são objetos rígidos, 'caixas pretas' permanentemente lacradas (La
tour, 1987:2), mas são 'caixas cinzentas' (Fujimura, 1987) ou 'caixas translúcidas' 
Gordan & Lynch, 1992), ou seja, entidades que podem ser percebidas como rígidas pe
los atores mas que têm, efetivamente, diferentes graus de flexibilidade nos diferentes lo
cais. As ditas caixas 'cinzentas' ou 'translúcidas' podem ser retratadas como 'objetos 
fronteiriços'. O termo 'objetos fronteiriços'27 foi usado pelos sociólogos da ciência para 
descrever entidades que apresentam estruturas frágeis no uso comum, e são fortemente 
estruturadas no uso local individual (Star & Criesemer, 1988). Estes 'objetos fronteiri
ços' facilitam interações heterogêneas entre 'mundos sociais' distintos. Um objeto 
fronteiriço pode ser construído a partir de um 'núcleo rígido'- zona de acordo entre 
os grupos profissionais que interagem - e a partir de uma 'periferia difusa', indistinta, 
que é diferente para cada grupo. Por exemplo, a entidade Streptococcus haemolyti
cus, discutida por Fleck (1986b), pode ser descrita como um 'objeto fronteiriço', 
composto pelo núcleo rígido de características, que definem o S. haemolyticus para 
os bacteriologistas com orientação bioquímica e os epidemiologistas com orientação 
médica, assim como pela 'periferia difusa - os critérios (variáveis) para a inclusão de 
casos fronteiriços na entidade S. haemolyticus. Do mesmo modo, pode-se afirmar 
que o 'plasmid prep' (um instrumento de rotina no trabalho do biólogo molecular) é 
um 'objeto fronteiriço' composto pela definição, geralmente aceita desta entidade e 
pela 'periferia difusa', que inclui variações locais induzidas em culturas de diferentes 
laboratórios (Jordan & Lynch, 1992) 2 8. 

Talvez os 'objetos fronteiriços' não sejam as únicas entidades capazes 
de circular entre os 'grupos de pensadores' . O próprio estilo de pensamen
to (ou melhor, alguns de seus componentes) também o é. Pode-se afirmar, 
por exemplo, que grupos de pensadores (como imunologistas, biólogos ce
lulares, médicos clínicos, cientistas industriais), que utilizam 'pacotes' de 
métodos, reagentes e instrumentos provenientes da biologia molecular (Fu
jimura, 1992), não somente aplicam um conjunto específico de técnicas 
como também adotam - e adaptam - elementos do estilo de pensamento 
dos biólogos moleculares. Uma tal 'conotação' 2 9 , isto é, a transposição e 
assimilação de elementos de um estilo de pensamento diferente (geral
mente mais prestigiado) por um grupo de pensadores diverso, pode acar-

27 O termo 'objetos fronteiriços' foi usado pelos lingüistas para exprimir a indeterminabilidade da 
linguagem natural. 

28 O preparado plasmídeo, que Jordan e Lynch afirmam, percebido pelos biólogos moleculares como 
uma entidade fixa e não problemática, pode talvez ser olhado como 'objetos fronteiriços' (ou me
táforas) subdeterminados. (Gaudillière, 1993) 

29 Em semiologia, um termo conotativo aparece quando o signo de um sistema inicia a expressão sim
ples, ou o significante de um segundo sistema, por exemplo quando o estilo de uma frase transmite 
uma mensagem separada. A conotação é uma forma de retórica (Barthes, 1964:163-168). 



retar benefícios concretos para o grupo que assimila estes elementos 
de estilo . Por exemplo, a adoção de um estilo de pensamento 'cientí
f ico' pelos médicos elevou sua posição econômica e seu estatuto so
cial , fortaleceu a posição das especialidades médicas, intensificou o 
papel dos médicos no controle das populações e modificou as relações 
médico-paciente 3 1 . Também facilitou a colaboração entre médicos clíni
cos e cientistas. Os 'objetos fronteiriços' e as 'conotações' podem ser tomados 
como artifícios que possibilitam o desenvolvimento de 'zonas de interesse' ou 
'zonas francas', ou seja, zonas de interação entre mundos sociais heterogêneos. 
Tais zonas permitem a coordenação local das atividades dos membros de grupos 
de pensadores (ou de culturas profissionais) distintos, que continuam fiéis aos 
seus diferentes estilos de pensamento (Löwy, 1992a:374-375). 

Os historiadores dos laboratórios biomédicos estudam os atores e as práti
cas, não as 'descobertas' ou o 'progresso da ciência'. O quadro gerado por estas 
abordagens pode parecer um tanto confuso. A pesquisa biomédica é definida 
como um campo complicado que tem fronteiras contingentes e negociáveis. Esta 
área é dividida em jurisdições moduláveis que estão (provisoriamente) estabiliza
das pela fidelidade a um estilo de pensamento específico, e que interagem com 
outras jurisdições por uma circulação multidirecional de 'objetos fronteiriços' 
semi-estabilizados. A nova imagem da pesquisa biomédica é provavelmente me
nos tranqüilizadora do que a visão tradicional dos laboratórios como templos da 
ciência, nos quais observadores objetivos e intercambiáveis desvelam os fatos 
ocultos da natureza, aplicando-os, então, na detecção e cura da doença huma
na. Ela pode, contudo, ser mais adaptada para explicitar as frustrações e os estí
mulos desta atividade humana multifacetada chamada 'pesquisa biomédica'. 

30 Os historiadores apontaram o papel 'estilístico' das abordagens, tais como 'precisão' e 'quantificação' 

na formação da prática científica e as relações sociais dos cientistas. Ver por exemplo: Daston (no 

prelo); Porter, 1992 

31 Por exemplo: Maulitz, 1979; Warner, 1986; Oudshoorn, 1991; Sturdy, 1992. 




