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CAPÍTULO 1 

A RAZÃO INCONSTANTE:  
CIÊNCIA, SABER E LEGITIMAÇÃO SOCIAL 

Kenneth Rochel de Camargo Jr. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Apresentação 

roponho uma tese: a de que um modelo científico ultrapassado do ponto 
de vista do desenvolvimento da pesquisa sobrevive na concepção do 

senso comum sobre a ciência, e que esta permanência tem consequências de 
várias ordens, da epistemologia à política. Este modelo ultrapassado é o do 
determinismo da mecânica clássica, que além de ser um modelo sobre como 
as coisas são, também é um modelo de como conhecê-las; segundo esse 
modelo, a realidade é a causa única do conhecer, e o conhecimento verdadeiro 
e, portanto confiável, é apenas o que segue esse modelo. Este pressupõe ainda 
que esse conhecimento verdadeiro é o que determina a atuação racional 
humana. Apresento um instrumental de análise crítica, baseado no trabalho de 
Ludwik Fleck, que permite, a meu ver, expor esse componente anacrônico, 
bem como possibilitar o estabelecimento de um diálogo efetivo sobre 
diferentes modos de conhecer, a partir de uma versão empiricamente 
abordável do que entendo por “conhecimento”. Trago por fim um exemplo 
dessa permanência com base nos discursos correntes sobre a genética. 

Da razão inconstante 

Este texto trata das implicações concretas de um conjunto de 
questões teóricas, mais exatamente epistemológicas, partindo de um fato da 
vida na sociedade contemporânea: há um conjunto de intervenções, quer na 
vida de indivíduos, quer em coletividades, que é operado por agentes 
profissionais socialmente tidos como legítimos para operar essas 
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intervenções, que se apresenta como a aplicação de um conhecimento 
confiável. Científico, exato, objetivo e verdadeiro, os adjetivos se 
multiplicam para reforçar a ideia de confiabilidade. 

Como exemplo, pensemos na minha área de origem, a Saúde Pública. 
De forma minimalista, poderíamos dizer que este rótulo abarca um conjunto 
de saberes e práticas que se ocupam da saúde de populações. Em sua origem 
histórica, no preventivismo clássico, esta relação era o fundamento de 
intervenções maciças sobre a sociedade, eventualmente com grau importante 
de eficácia, mesmo que de modo brutal —veja-se, por exemplo, a relação das 
medidas de saneamento urbano de Oswaldo Cruz com o “bota-abaixo” de 
Pereira Passos. Ainda que matizada, esta vertente de intervenção está ainda 
hoje presente com maior ou menor intensidade de um modo difuso nessa 
área, quer mais explicitamente, como no caso das atividades de Planejamento 
e Administração em Saúde, quer mais indiretamente, no caso das 
recomendações derivadas dos estudos epidemiológicos. 

Dito de outra forma, parte importante do conhecimento produzido ou 
utilizado neste campo tão complexo está a serviço de práticas normativas, o 
que traz invariavelmente a necessidade de um propósito ético como ideal 
regulador. A utilização acrítica do conhecimento técnico em intervenções 
nos coletivos humanos é um tema já bastante abordado, tanto nas 
discussões sobre o caráter tecnocrático de uma ou outra política 
governamental, quanto num nível mais micro no exame das relações de 
poder entre especialistas e população como, por exemplo na extensa 
literatura sobre o processo de medicalização social. Contudo, o fato da 
produção sobre este tema ser extensa não quer dizer que se esteja atentando 
devidamente para as suas implicações. 

Uma linha estratégica de investigação neste sentido é a das várias 
abordagens sobre o processo de produção e validação do conhecimento 
científico. Esta abordagem é estratégica precisamente por ser este tipo de 
saber o que determina o sentido e a lógica das intervenções sobre o socius 
nos moldes criticados. “Está mais do que na hora de recuperar uma 
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característica central do iluminismo: a crítica, mesmo se, como se verá, o 
seu exercício devesse hoje denunciar a unilateralidade do iluminismo e da 
civilização forjada pela modernidade” (PLASTINO, 1996:197). Essa 
unilateralidade se exprime sobretudo numa Razão que se exime do exercício 
reflexivo da crítica no sentido Kantiano do exame livre e público. 
Assimétrica, diria Latour; inconstante, no seu exercício parcial, 
escotomizado; ao colocar seus próprios fundamentos a salvo de qualquer 
ameaça, torna-se Poder absoluto, porque é incontestável. 

Os danos causados por esta lógica que supõe uma Razão onipotente e 
ao mesmo tempo perscrutadora de tudo e a salvo de qualquer inquirição são 
bastante evidentes, por exemplo, nas consequências sociais e políticas do 
primado das ideias neoliberais na gestão da economia em diversos países da 
América Latina. Menos óbvias, mas nem por isto menos importantes, são os 
impactos contínuos da tradução não mediada do conhecimento produzido 
em condições controladas no laboratório para o cotidiano das populações. 

Tome-se como exemplo as primeiras afirmações feitas sobre a AIDS, 
no início da década de 80. A divulgação da expressão “grupo de risco” e os 
conceitos a esta associados, trouxeram o reforço de velhos preconceitos e a 
falsa sensação de segurança para aqueles que não se identificaram com as 
categorias taxonômicas de então, com impactos negativos que se fazem 
sentir ainda hoje, mais de vinte anos depois. 

Estas observações não têm por objetivo por em causa a utilidade do 
saber científico no enfrentamento (entre outros aspectos) dos desafios da 
saúde coletiva, mas, demonstrar que, como propôs Boaventura de Souza 
Santos, “(...) só aplicando a ciência contra a ciência é possível levá-la a 
dizer não só o que sabe de si, mas tudo aquilo que tem de ignorar a seu 
respeito para poder saber da sociedade o que esperamos que ela saiba” 
(Santos, 1988:13) Ainda segundo este mesmo autor, “A luta pela ciência 
pós-moderna e pela aplicação edificante do conhecimento científico é, 
simultaneamente, a luta por uma sociedade que as torne possíveis e 
maximize a sua vigência” (Idem, ibidem:161). Em anos recentes, uma forma 
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quase canônica de “aplicar a ciência contra a ciência” emergiu dos science 
studies, definidos como se segue por um de seus principais autores: “Há 
cerca de vinte anos, eu e meus amigos estudamos estas situações estranhas 
que a cultura em que vivemos não sabe como classificar. Por falta de 
opções, nos denominamos sociólogos, historiadores, economistas, cientistas 
políticos, filósofos, antropólogos. Mas, a estas disciplinas veneráveis, 
acrescentamos sempre o genitivo: das ciências e das técnicas. Science 
studies é a palavra inglesa; ou ainda vocábulo por demasiado pesado: 
‘Ciências, técnicas, sociedades’. Qualquer que seja a etiqueta, a questão é 
sempre de reatar o nó górdio atravessando, tantas vezes quanto forem 
necessárias, o corte que separa os conhecimentos exatos e o exercício do 
poder, digamos a natureza e a cultura” (LATOUR, 1994:8–9). 

Há várias narrativas disponíveis sobre a história das ciências, mesmo 
descartando-se as que são simplesmente ruins, variantes da “história dos 
vencedores” ou Whig history dos anglófonos. Desde a apresentação de uma 
grande revolução que introduz a ciência moderna, como propõe Hall (1988) 
até a versão que questiona a própria ideia de revolução científica (SHAPIN, 
1996). Quer tratem de múltiplos começos ou uma origem singular, de 
pequenas modificações ou drástica ruptura a partir de um movimento 
inaugural, ainda assim parece ser possível apontar para um acordo em torno 
da ideia de que o longo período que vai do fim da Idade Média ao início da 
Modernidade, surgiu e desenvolveu-se na Europa uma nova forma de 
produzir conhecimento, a Ciência Moderna, que definiu não apenas um 
conjunto de técnicas e métodos como também uma nova visão de mundo. 
Essa visão progressivamente “coloniza” a cultura geral, tornando-se 
hegemônica nas sociedades ocidentais. As evidências desse processo de 
colonização estendem-se por toda parte, inclusive nos usos correntes de 
determinadas palavras e expressões. Como já mencionei anteriormente, os 
adjetivos “científico”, “verdadeiro”, “real” e “objetivo” e seus cognatos são 
considerados na linguagem comum como parte de uma mesma família 
semântica, usados de forma intercambiável, senão mesmo como sinônimos. 
Não é difícil entender a razão disto: a concepção que chamarei 
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provisoriamente de “popular” da ciência (alimentada pelos próprios 
cientistas, diga-se de passagem) a toma como a atividade de retratar 
fielmente um real que é pré-existente e externo, numa forma simplista de 
realismo. Sendo assim, as formas de validação de conhecimentos operadas 
pela produção científica definiriam o padrão de excelência para tais 
processos de validação. 

Ciência e determinismo 

De modo resumido, esta concepção pode ser descrita como 
generalista (só se ocupa de leis e descrições universais), mecanicista (o 
universo pode ser descrito, compreendido —e eventualmente assimilado— 
a um gigantesco mecanismo) e analítica (o todo é expresso pela soma das 
partes e, portanto, para estudá-lo deve-se isolar partes progressivamente 
menores para estudo) (CAMARGO JR., 2003:107). Como consequência, o 
processo de conhecer a conduta da pesquisa implica necessariamente numa 
operação de redução —a criação de um modelo esquemático dos aspectos 
que se deseja estudar, deixando de fora detalhes e relações que, 
supostamente, não estão diretamente relacionados ao mecanismo em estudo 
(HARRÉ, 1988; SANTOS, 1988). Contudo, com frequência desliza-se da 
redução para o reducionismo a projeção do modelo esquemático sobre a 
situação estudada, assumindo o primeiro como a verdade essencial do segundo 
(HARRÉ, 1988; SANTOS, 1988). Vê-se, portanto, que as operações 
metodológicas do conhecer têm como ponto de articulação uma representação 
de mundo e uma epistemologia que partilham um traço comum: o 
determinismo; o triunfo e a ambição desse modo de produção encontraram 
expressão definitiva nas palavras de Laplace (1749–1827) em 1886: 

Uma inteligência que, por um dado instante, conhecesse todas as 
forças pelas quais a natureza é animada e a situação respectiva dos 
seres que a compõem e que, além disso, fosse vasta o suficiente para 
submeter estes dados à análise, abraçaria na mesma fórmula os 
movimentos dos maiores corpos do universo e aqueles do menor 
átomo: nada seria incerto para ela, e o futuro, como o passado, seriam 
presente a seus olhos (1886:vi–vii). 
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O determinismo, ao menos na forma colocada por Laplace, foi 
considerado impossível pela própria Física em função de desenvolvimentos 
posteriores (termodinâmica, mecânica quântica, dinâmica não linear), mas 
seu apelo enquanto visão de mundo persiste. No que nos interessa em 
particular, podemos perceber a força das concepções deterministas 
examinando mais atentamente a epistemologia associada ao realismo simples 
anteriormente descrito. De forma sumária, poderíamos dizer que para esta 
epistemologia, a confiabilidade do conhecimento científico estaria dada por 
um lado por uma descrição exata dos objetos e relações da realidade externa, 
e por outro pelo exame racional rigoroso dos dados da experiência 
(TAYLOR, 1998:114). Ora, cada um destes termos está centrado em 
concepções deterministas; por um lado, a percepção do real é determinada 
por este de forma unidirecional; por outro, o critério de racionalidade está 
condicionado à aplicação inflexível, automática e mesmo mecânica (BATES, 
2001) de regras lógicas imutáveis —um algoritmo. Isto é, a concepção de 
“racionalidade” neste caso implica na exclusão de qualquer atributo humano 
— agência, vontade, valor —de sua operação. E, por fim, a própria 
epistemologia associada também é algorítmica, ou seja, determinista na sua 
operação, assumindo a possibilidade de um critério de demarcação único que 
separe, de modo inexorável e automático, ciência e pseudociência, ciência e 
metafísica ou qualquer outra oposição que se queira enfatizar. 

Esta visão esquemática da ciência foi sendo progressivamente 
criticada e mesmo erodida ao longo das últimas quatro décadas, ao menos. 
Mais e mais autores colocam em questão esta imagem mecânica da ciência 
propondo em lugar de um processo de descoberta de “coisas” desde sempre 
existentes, a ideia de contínua construção de objetos e conhecimentos (para 
um sumário histórico das várias posições e tendências, ver Latour e Callon, 
1991). Este “construcionismo” (ainda que seja também passível de críticas, 
v. p. ex. HACKING, 1999) coloca em questão a perspectiva da ciência 
clássica (objetividade–realismo–verdade por aproximação do “real”), e por 
consequência a perspectiva de validação do conhecimento passa a ser um 
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problema. Com efeito, Rorty, por exemplo, chega a propor o fim da 
epistemologia como consequência da virada pragmática (RORTY, 1988). 

Kuhn, em entrevista publicada postumamente, ilustra este dilema 
com o seguinte comentário acerca de um convite que recebera para 
participar de um julgamento envolvendo o criacionismo, no Arizona: “Olha, 
esse eu recusei por uma razão que eu acho excelente. [As pessoas que me 
procuraram estavam resistindo aos criacionistas, eu era simpático à causa 
deles, mas] eu acho que não tinha a menor chance... Quer dizer, eu estava 
sendo usado pelos criacionistas, pelo amor de Deus! Pelo menos em algum 
grau. Eu não acho que havia qualquer jeito de alguém que não acredita 
numa Verdade, e em se aproximar cada vez mais dela, e que pensa que a 
essência da demarcação da ciência é a solução de enigmas, conseguir dar o 
recado. Eu pensei que ia fazer mais mal do que bem, e foi isso que eu disse 
a eles” (BALTAS, GAVROGLU e KINDI, 2000: 321–322). 

Está posto, portanto, para nós, que adotamos em algum grau visões 
de mundo que põem em questão as visões essencialistas da ciência e da 
epistemologia, um problema: como recusar os absolutos e ainda assim 
pensar em validação de conhecimentos? 

Espero sinalizar com um caminho possível para responder essa 
questão; inicialmente, invoco a contribuição de um autor considerado por 
muitos um pioneiro, avant la lettre, dos science studies contemporâneos. 

A atualidade das contribuições de Ludwik Fleck 

Falo de Ludwik Fleck (1896–1961), médico polonês, herdeiro da 
escola polonesa de filosofia médica que floresceu ao final do século XIX 
(LÖWY, 1994). Pesquisador na área de imunologia, Fleck elaborou uma 
reflexão original sobre a produção de conhecimentos em seu próprio 
domínio de pesquisa, tomando como estudo de caso a definição moderna da 
sífilis como doença e a elaboração de um teste laboratorial então tido como 
altamente específico para a mesma. Fleck denominou sua abordagem de 
epistemologia comparativa, e o próprio título de sua opus magna é 
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altamente revelador: A gênese e o desenvolvimento de um fato científico 
(FLECK, 1979; ver também COHEN & SCHNELLE, 1986; sobre a 
atualidade e importância de Fleck, ver ainda HACKING, 1999 e KUHN, 
1979 e 1996:viii–ix). Fleck era polonês, e judeu; a publicação de seu livro 
em alemão, na Suíça, em 1935 (um ano depois da publicação da Logik de 
Popper) passou praticamente despercebida, e embora Fleck tenha 
sobrevivido ao horror dos campos de concentração (Auschwitz e 
Buchenwald), e fosse reconhecido como pesquisador relevante na Polônia 
do pós-guerra e posteriormente em Israel, sua contribuição ao estudo das 
ciências só ressurge nos anos 60, por uma breve citação de Kuhn, que o 
declara seu precursor e estimula mais tarde a publicação, já em fins da 
década de 70, de uma tradução em inglês do “Gênese”. 

Dois conceitos são centrais em Fleck: o coletivo de pensamento 
(Denkkollektiv) e o estilo de pensamento (Denkstil). O primeiro é definido 
como “(...) uma comunidade de pessoas intercambiando ideias mutuamente 
ou mantendo interação intelectual; também veremos por implicação que 
esta também provê o “suporte” especial para o desenvolvimento histórico 
de qualquer campo do pensamento, bem como do nível de cultura e 
conhecimento dados” (FLECK, 1979:39) e o segundo como “(...) uma 
constrição definida do pensamento, e até mais; (...) a totalidade da 
preparação ou disponibilidade intelectual para uma forma particular de ver 
e agir ao invés de qualquer outra” (FLECK, 1979:64). Note-se que o estilo 
de pensamento não é uma característica opcional que pode ser 
voluntariamente adotada, mas antes uma imposição feita pelo processo de 
socialização representado pela inclusão em um coletivo de pensamento —
cabe aqui lembrar que uma das referências citadas por Fleck é Durkheim, 
ainda que criticando-o juntamente com outros antropólogos e sociólogos 
seus contemporâneos pelo seu “respeito excessivo, beirando a reverência 
piedosa, pelos fatos científicos” (FLECK, 1979:47). 

Fleck distingue duas áreas de importância no interior de um coletivo de 
pensamento na ciência moderna (FLECK, 1979:111–2), uma compreendendo 
os experts que efetivamente produzem conhecimento, por ele chamada de 
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círculo esotérico (ele ainda detalha mais esta região, descrevendo o círculo 
mais interno de experts especializados e o círculo externo de experts 
generalistas), e a outra constituída pelos “leigos educados”, o círculo 
exotérico. Esta topografia permite a distinção entre formas diferentes de 
comunicação (FLECK, 1979:112); a ciência dos experts é caracterizada pelo 
periódico técnico/científico e pelo livro de referência, o primeiro 
representando o diálogo intenso, fragmentado, pessoal e crítico dentro de um 
campo dado do conhecimento, e o segundo a organização sinóptica deste 
(FLECK, 1979:118); o círculo exotérico é alimentado pelos periódicos de 
ciência popular ou de divulgação, que são uma “(...) exposição artisticamente 
atraente, vívida e legível (...) com uma atribuição de valores apodíctica para 
simplesmente aceitar ou rejeitar um dado ponto de vista” (FLECK, 1979:112). 
Finalmente, a introdução ao círculo esotérico —comparada por Fleck a um 
ritual de iniciação (FLECK, 1979:54)— é baseada num quarto tipo de meio 
textual científico, o manual básico (FLECK, 1979:112). 

Fleck apresenta ainda uma contribuição importante para a história 
das ciências, ao mostrar como concepções iniciais, supostamente “não 
científicas”, que ele denomina protoideias, são instrumentais para o 
desenvolvimento da pesquisa, e como as mesmas persistem como parte do 
acervo de conhecimentos das disciplinas, colocando em questão a ideia de 
uma ciência em permanente superação e ruptura com o passado (FLECK, 
1979:23–5). Ainda neste sentido, Fleck descreve o que chama de tenacidade 
dos sistemas de pensamento, que resistem ativamente à mudança, 
resistência traduzida na expressão poética harmonia das ilusões (FLECK, 
1979:27–8). Ele prossegue listando operações em graus progressivos 
adotadas por um coletivo de pensamento para proteger seu estilo de 
pensamento de mudanças, indo da impossibilidade da percepção de 
observações que violem o estilo de pensamento a criativas tentativas de 
adaptar a contradição (FLECK, 1979:28–33). 

Outra observação relevante é quanto àquilo que outros autores 
denominaram de carga teórica das observações (theory-ladenness of 
observations), caracterizada por Fleck em observações que faz quanto à 
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representação do corpo humano em altas anatômicos. Ele descreve como à 
época de Vesalius a suposição que os órgãos genitais masculinos e 
femininos eram fundamentalmente homólogos e levou aquele autor a 
descrever e desenhar no seu De humani corporis fabrica uma espécie de 
duto deferente que levaria a “semente” dos ovários ao útero. Fleck 
complementa essa observação da seguinte forma: “Quando eu selecionei 
essa ilustração para o presente trabalho, fiquei tentado adicionar uma 
imagem ‘correta’ e ‘fiel’ para comparação. Folheando modernos atlas 
anatômicos e manuais de ginecologia, encontrei muitas ilustrações boas 
mas nem uma natural. Todas foram retocadas em sua aparência, e eram 
esquemática, quase simbolicamente, verdadeiras com relação à teoria mas 
não à natureza. Encontrei uma fotografia em particular num manual de 
técnicas de dissecção. Esta, também, foi adaptada à teoria com linhas de 
orientação e setas indicativas adicionadas a ela para torná-la graficamente 
adequada ao uso no ensino. Desta forma me convenci, uma vez mais, que 
não é possível fazer tal comparação. São apenas teorias, não ilustrações, 
que podem ser comparadas” (FLECK, 1979:33–5). 

Uma última referência à discussão desse autor diz respeito à sua 
descrição do avanço ou progresso de um determinado campo de 
investigação. Fleck distingue na gênese dos fatos científicos os elementos 
sujeitos à agência do pesquisador, que denomina de conexões ativas, e 
aqueles que surgem independentemente (e mesmo em oposição) àquela, às 
quais chama conexões passivas —como exemplo, ele cita a relação entre os 
pesos atômicos do hidrogênio e o do oxigênio; estabelecer-se o primeiro 
como um é arbitrário, mas a relação entre ambos é dada passivamente pelo 
processo da pesquisa (FLECK, 1979:94–96). Para Fleck, o avanço da 
investigação implica no aumento das conexões passivas, mas também das 
ativas; é impossível separá-las totalmente. 

Dessa apresentação sumária do pensamento complexo, porém claro, 
de um autor seminal pretendo retirar um conjunto de ferramentas 
fundamentais para a tarefa proposta para este texto. 
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Uma epistemologia de/em processo 

Antes de prosseguir, é necessário apresentar de modo explícito a 
definição de um dos objetos fundamentais da discussão que proponho: o 
conhecimento. Este texto trata do conhecimento proposicional ou factual 
(HUEMER, 2002:435). Usualmente a discussão desta definição desemboca 
na chamada análise tripartite (conhecimento é (a) uma crença; (b) 
verdadeira e (c) justificada —ver ZAGZEBSKI, 1999 e WELBOURNE, 
2000), por si só objeto de outros tantos problemas, a ponto de Hacking 
incluir “conhecimento” na sua lista de “elevator words”, palavras que são 
chamadas a trabalhar num patamar superior ao usualmente utilizado para 
descrever fatos e ideias, (HACKING, 1999: 22–23). Sem entrar ainda nos 
detalhes desta discussão, chamo a atenção para o fato de que o quê é 
designado por “conhecimento proposicional” se resume a simples asserções 
com uma presumida base factual. Neste sentido, um exemplo específico da 
medicina seria algo como “o HIV é a causa da AIDS”, ou “pneumococos 
usualmente respondem à penicilina”. Essa simplicidade, contudo é 
enganosa. Consideremos a primeira asserção acima. Paula Treichler fez um 
exercício de “desempacotamento” das várias outras asserções que se 
ocultam por trás de uma frase aparentemente elementar: 

1. HIV causa a AIDS; 

2. HIV é o nome que a cultura científica dá ao vírus amplamente 
acreditado como sendo a causa da AIDS; 

3. HIV é o nome acordado por uma comissão internacional para 
resolver a amarga disputa sobre a ‘descoberta’ de um vírus considerado por 
muitos como um fator causal na infecção e deficiência imune que leva à 
condição clínica específica diagnosticada como AIDS; 

4. HIV é o acrônimo adotado em 1986 pela comunidade científica 
internacional para denominar o vírus hipotetizado como causador de 
imunodeficiência em humanos e eventualmente AIDS, outro acrônimo, 
adotado em 1982 para designar uma coleção de mais de cinquenta 
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condições clínicas amplamente diversas acreditadas como tendo a 
possibilidade de desenvolverem-se como resultado de um sistema imune 
severamente deficiente; 

5. HIV é uma entidade microscópica hipotética chamada vírus (do 
Latim virus, veneno) inventado por cientistas no século XIX como uma 
forma de conceptualizar a causa técnica e as consequências de tipos 
específicos de doença infecciosa. Um vírus não pode se reproduzir fora de 
células vivas; ele entra na célula hospedeira de um outro organismo e utiliza 
a maquinaria bioquímica daquela célula para replicar-se (no caso do HIV, 
frequentemente por anos após a entrada inicial), ponto no qual o DNA da 
célula, ao qual o vírus está integrado, é transcrito em RNA, que por sua vez 
torna-se proteína. Nosso conhecimento sobre essa ‘história de vida’ foi 
produzido por um intenso esforço de pesquisa nacional focalizado tanto no 
HIV quanto em medicamentos desenhados para interferir destrutivamente 
sua história de vida em vários pontos; como o objeto relevante de esforços 
de investigação científica e pesquisa farmacêutica e um recipiente relevante 
do financiamento de pesquisas sobre AIDS, o HIV é, portanto, como Joseph 
Sonnabend coloca, ‘metaforicamente representativo de outros interesses 
(TREICHLER, 1999:168–169). 

Retornarei a este ponto mais adiante, quando discuto os emaranhados 
lógico–cognitivos que se escondem por trás de cada asserção da ciência 
contemporânea. 

De forma resumida, apresento a seguir uma redescrição da análise 
tripartite em termos (espero) menos problemáticos. Em primeiro lugar, já 
que se trata do exame do conhecimento proposicional, ao invés da 
referência a “crenças” (termo que traz em si a problemas adicionais), o que 
está em jogo são proposições ou asserções. Adicionalmente, seguindo 
Welbourne (2000), estas são comunicáveis, compartilháveis e 
compartilhadas, e ao invés de “verdadeiras” e “justificadas”, reconhecendo 
o papel tanto das contingências históricas quanto da agência humana em sua 
formulação, seria mais adequado referir-se a estas asserções como aceitas 
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como válidas por grupos específicos de investigação ou pesquisa, segundo 
procedimentos de validação também aceitos pelos mesmos grupos, que ao 
fim apontam para a construção de agregados coerentes que são por sua vez 
aninhados numa rede de asserções similares, previamente validadas — 
aquilo que Bates (1998a e 1998b) chama de “unproblematic background 
knowledge” (conhecimento de fundo não problemático), ou UBK. 

Mas mesmo “asserção” pode ser um equívoco neste contexto; 
embora adequada para exercícios filosóficos, a concepção de um processo 
de validação que toma asserções isoladas, uma por vez, aceitando-as ou 
rejeitando-as com base em um dado conjunto de regras não encontra grande 
correspondência com o modo pelo qual as comunidades de investigação ou 
pesquisa operam. E há uma falha fundamental nesta ideia, no sentido de que 
o tipo de asserção em jogo, aqui não tem sentido em si mesma (se é que 
alguma tem), mas depende de uma rede de outras asserções para terem 
sentido. Fleck exemplifica esta ideia com sua discussão sobre a sífilis:  

A asserção ‘Schaudinn identificou a Spirochetta pallida como o 
agente da sífilis’ é equívoca tal como está, uma vez que a ‘sífilis 
como tal’ não existe. Havia apenas o conceito disponível então 
corrente sobre cuja base a contribuição de Schaudinn ocorreu, um 
acontecimento que apenas desenvolveu mais este conceito. 
Arrancada deste contexto, ‘sífilis’ não tem sentido específico, e 
‘identificou’ por si mesmo não é mais explícito do que ‘maior’ e ‘à 
esquerda’ nos exemplos acima [referindo-se a um exemplo prévio em 
sua argumentação] (FLECK, 1979:39) —veja-se também o exemplo 
já citado de Treichler. 

Um outro ponto digno de nota é a ênfase nas interações sociais; este é 
de fato um ponto de convergência para a maioria das referências teóricas 
deste texto. Instâncias sociais é tanto o depositário do conhecimento quanto 
as arenas onde novos agregados de asserções são aceitos e assimilados ao 
UBK ou descartados. Mas “instâncias sociais” é uma expressão por demais 
difusa para ser útil aqui; podemos pensar nos coletivos de pensamento de 
Fleck ou nas comunidades epistêmicas de Knorr-Cetina como uma 
descrição mais adequada e precisa das mesmas. E isto, por sua vez, traz 
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outra característica importante para consideração: nas sociedades complexas 
há um grande número de tais comunidades, e mesmo no caso postulado de 
uma “comunidade científica” global que partilha grandes porções de um 
UBK amplo e abrangente, há zonas heterogêneas, como a supracitada 
Knorr-Cetina, por exemplo, aponta (KNORR-CETINA, 1999). Isto significa 
que a substituição de uma cadeia de asserções no UBK local de um dado 
grupo pode não ter efeito imediato em outro, mesmo um intimamente 
relacionado. 

Finalmente, esta redefinição não é um mero exercício intelectual; ela 
tem implicações bastante concretas para o estudo das interações complexas 
que continuamente expandem e remodelam o UBK, ou a coleção e UBKs, 
da ciência contemporânea. No mínimo, esta definição aumenta tanto o 
escopo quanto os requerimentos desta tarefa. Preliminarmente, a 
perspectiva histórica é fundamental. Adicionalmente, a análise de conceitos 
isolados, em si, não é suficiente; uma abordagem mais abrangente é 
claramente necessária. Não se trata simplesmente de elaborar um 
dicionário, onde para cada termo da ciência do passado ou do saber exótico 
produz-se um correspondente na ciência do presente; é fundamental 
apreender um outro modo de pensar, num trabalho semelhante ao do 
antropólogo que se aventura em culturas que não a sua, como propôs Kuhn: 
“eu já sugeri que o passado de uma ciência deveria ser abordado como uma 
cultura estranha, que o historiador primeiro luta para entrar, e 
posteriormente para tornar acessível a outros” (KUHN, 1978:368). Esta 
última citação, por fim, abre a possibilidade de uma epistemologia não 
normativa, que esteja focalizada em entender e descrever como grupos 
específicos operam a validação do conhecimento, ao invés de começar sua 
tarefa pela prescrição de como isto deveria ser feito em geral. 

O senso comum sobre a ciência 

Um elemento importante do estilo de pensamento ou UBK partilhado 
por importantes segmentos da chamada “sociedade ocidental” (importantes 
numericamente e pelo poder que detém) é fundado na protoideia de causalidade 
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determinista originalmente formulada pela ciência moderna. Deve-se ter em 
mente que, embora este seja um elemento do senso comum, sua característica 
de protoideia faz com que seja possível encontrá-lo em ação mesmo dentro dos 
domínios esotéricos de uma disciplina —e mesmo quando conflita com a sua 
abordagem metodológica predominante; retorno à consideração anterior sobre 
a heterogeneidade interna das comunidades epistêmicas. 

A lógica causal determinista tem implicações epistemológicas. Por 
um lado, ela fornece um modelo de mundo dividido em eventos atômicos 
que se seguem uns aos outros de forma linear. Por outro, por implicação, 
ela sanciona um modelo específico de validar conhecimentos, baseado em 
dados empíricos analisados por uma lógica impessoal, levando à 
formulação de leis gerais, sendo as matematicamente expressáveis 
consideradas como mais relevantes, desde Galileu. Esse modelo, por fim, 
pressupõe uma ciência unificada pelo seu modelo de validação, 
supostamente aplicável a qualquer objeto, de partículas infinitamente 
pequenas aos objetos astronômicos extremamente grandes, passando pelos 
seres humanos em escala individual ou coletiva. 

Esta lógica causal tem implicações pragmáticas. O modelo da ciência 
unificada leva ao estabelecimento de hierarquias entre diferentes formas de 
saber. Aquilo que é passível de expressão numérica é tido como 
intrinsecamente mais “científico” do que o que não o é; designar algo como 
“subjetivo” deixa de ser uma descrição e passa a ser uma atribuição de 
menor valor — naturalmente, frente ao que é “objetivo”. As ciências sociais 
e humanas, que pelas características intrínsecas de seus objetos de estudo 
produzem conhecimentos necessariamente a partir de modelos 
hermenêuticos (TAYLOR, 1998), passam a ser vistas como “menores” 
frente aos modelos explicativos das ciências da natureza. Na área de saúde, 
por exemplo, a hierarquização de saberes significa a desqualificação 
relativa de profissionais e práticas que atentam para o “subjetivo”. 

Esta lógica causal tem, por fim, implicações políticas. A epistemologia 
realista pressupõe uma realidade única da qual é porta-voz exclusiva. O 
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conhecimento correto das causas dos problemas definirá inevitavelmente a 
sua solução correta. O portador desse conhecimento possui, portanto a 
autoridade epistêmica para determinar que soluções devam ser 
implementadas. Essa é a tentação tecnocrática que se manifesta, por 
exemplo, no atual debate —na verdade, na sua ausência— sobre essa 
misteriosa entidade sociopolítica, a Economia (tomada aqui não como 
disciplina homônima, mas o seu objeto). A acreditar no que dizem sábios 
acadêmicos e colunistas especializados, o mercado triunfou, não há mais o 
que discutir sobre a gestão das trocas econômicas. Roma locuta, causa finita. 
O debate político —como garantir melhor vida para os povos, seja lá como 
se defina isso— foi substituído pela reafirmação de princípios disciplinares 
da economia. E esses princípios nem ao menos refletem a riqueza interna 
das ciências econômicas; somos levados a acreditar que a economia 
neoclássica mostrou-se mais “científica” do que teorias concorrentes, 
tornando-se hegemônica por conta disso (FULLBROOK, 2004). 

Fica claro, portanto, que a reflexão crítica sobre esta concepção do 
senso comum tem uma função também política, seguindo a ideia do 
construcionismo reformista tal como enunciada por Hacking (1999). É 
preciso apontar que o imperador está nu. Trazendo, contudo, uma nota de 
cautela, vinda de ninguém menos que Bruno Latour. Em texto recente, ao 
discutir como as estratégias da abordagem crítica da ciência vêm sendo 
cooptadas pela coalizão conservadora–religiosa–fundamentalista que 
chegou ao poder com Bush Segundo, Latour sinaliza que o perigo neste 
caso provém não de argumentos ideológicos apresentados como fatos, mas 
de excessiva desconfiança de matérias de fato razoáveis disfarçadas como 
vieses ideológicos condenáveis — em suas palavras, “porque minha língua 
queima para dizer que o aquecimento global é um fato caso se goste ou 
não?” (LATOUR, 2005). Como pesquisador e professor, defendo a ideia de 
que há um valor intrínseco no conhecimento. E como profissional de saúde, 
defendo também a ideia de que há efetivamente saberes e práticas cuja 
aplicação judiciosa contribui para uma vida melhor. Em suma, critiquemos 
a Razão, sem esquecer que seu sono, como disse Goya, produz monstros... 
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Consequências da visão do senso comum —o “genocentrismo” 

Para melhor ilustrar a discussão anterior, proponho que consideremos 
um exemplo concreto das repercussões do modelo de causalidade 
deterministas num debate contemporâneo. Tomemos o caso da genética. 
Apenas a título de ilustração da pervasividade dessa temática, abro o jornal 
de hoje na seção de ciência, e lá está a manchete que fala da “descoberta do 
gene que torna as pessoas canhotas(...)” 

Como marcos dessa “virada genética” do debate público eu apontaria 
para dois eventos com intensa cobertura midiática: o anúncio da clonagem 
de um mamífero (a ovelha “Dolly”) em julho de 1996 e o sequenciamento 
completo do genoma humano em junho de 1999, ambos acompanhados de 
uma sobrecarga informacional que trouxe implícita a sugestão de 
revoluções científicas e promessas renovadas de avanços diagnósticos e 
terapêuticos inimagináveis. 

A ideia de que características diversas dos seres vivos são passadas 
de uma geração a outra não é nova e antecede a própria ciência moderna; 
milênios de experiências de domesticação e reprodução seletiva de plantas e 
animais estão na própria origem daquilo que chamamos civilização 
(DIAMOND, 1999). A síntese moderna dos achados de Mendel, Darwin e 
da biologia molecular do século XX, contudo, é considerada, com justiça, 
um dos grandes feitos da ciência moderna. Os processos de 
desenvolvimento biológico, nos quais o material genético (leia-se DNA) 
desempenha papel chave, é um dos exemplos mais notáveis de um modelo 
complexo, também para a investigação científica (KAY, 2000; 
LEWONTIN, 2000; KELLER, 2002): múltiplas interações, desde o nível 
mais microscópico possível (interações entre sítios específicos de moléculas 
complexas) até o mais abrangente (todas as interações entre organismos e 
ambiente, considerando que este último também é produto dos primeiros), 
uma infinidade de eventos que se influenciam mutuamente, com o 
surgimento a cada nível de articulação de propriedades emergentes, não 
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mapeáveis linearmente aos eventos subjacentes. Em uma palavra, 
complexidade, em toda a extensão do conceito. 

Isto não impediu, contudo, que essa complexa dinâmica fosse 
capturada pelo estilo de pensamento determinista. A complexidade inerente 
ao campo de saberes relacionado à genética faz com que especialista numa 
dada subárea, por exemplo, genética molecular, mesmo fazendo parte do 
círculo esotérico de sua subdisciplina, possa ser parte do círculo exotérico 
de outra, por exemplo, a genética de populações. Isso torna mais difícil para 
os participantes da comunidade epistêmica avaliar criticamente o conjunto 
geral da área, tornando-os mais suscetíveis à interferência das protoideias 
de cunho determinista no seu estilo de pensamento. E o modelo 
determinista resiste tenazmente à modificação. As interações complexas são 
transformadas num sistema simples, com séries de causas lineares, 
tentativamente expressas pelo conjunto de asserções que se segue: 

− cada gene determina um traço elementar, atomístico de um 
organismo; 

− a coleção de genes determina, em correspondência um para 
um, o conjunto de características que constituem a totalidade 
desse mesmo organismo; 

− cada organismo é, portanto um agregado destas características 
(a espécie é definida por um conjunto genérico de caracteres, 
cada indivíduo pelos valores efetivos que cada caractere 
assume entre os valores possíveis); 

− o DNA contém um “programa” que codifica todo o 
organismo; 

− cada característica singular de um organismo é o resultado do 
processo competitivo de seleção natural. 

Cada afirmação dessas é criticada por algum dos autores já citados; 
além de Kay, Lewontin e Keller, Eldredge (2004) critica especificamente o 
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panadaptacionismo expresso pela última asserção. Não obstante, esse 
modelo segue sendo difundido, em especial através de publicações de 
divulgação científica, assegurando sua repercussão nos vários círculos 
exotéricos, incluindo-se aqueles, como descrito anteriormente, de 
especialistas das várias subáreas do campo. Essa assimilação seletiva e 
simplificada do desenvolvimento tecnológico na área de genética tem 
levado a um reforço de concepções reducionistas e deterministas de 
concepções gerais sobre o ser humano e a sociedade, num revival da 
sociobiologia da década de 70, ficando clara a articulação político–
ideológica destas concepções com a perspectiva conservadora: o gene 
egoísta articula-se admiravelmente bem com o agente maximizador de 
utilidade da economia neoclássica. Essas concepções também se refletem 
nas representações do processo saúde doença, se expressando entre outras 
formas na asserção genérica “o gene da doença X”, que traz como corolário 
(quase invariavelmente citado explicitamente nas matérias sobre o tal gene) 
a ideia de que uma cura radical e definitiva para a doença X se aproxima no 
horizonte. Desse modo, padrões recorrentes na história da medicina e de sua 
relação com a sociedade são novamente acionados, destacando-se em 
particular a ideia da panaceia salvadora (o “magic bullet” da literatura de 
língua inglesa) e o reforço da autoridade cognitiva, como já referi 
anteriormente; como praticamente todos os aspectos da vida humana são 
reduzidos “aos nossos genes” (expressão frequente no discurso público), 
segue-se que os especialistas biológicos são os detentores socialmente 
legítimos dos segredos últimos da vida e da morte. 

Esse rápido exercício demonstra, a meu ver, tanto as consequências 
da concepção determinista, mesmo ao se superpor a uma lógica de 
investigação que a superou historicamente, como a potencialidade do 
instrumental teórico apontado em fazer frente a ela. 

Conclusão 

A concepção epistemológica delineada neste texto impõe certo grau 
de indefinição; mais uma vez, não me cabe (e não me parece factível) 
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prescrever critérios fixos e definidos de validação, sendo necessário ao 
invés disso investigar como as diferentes comunidades epistêmicas 
operacionalizam seus critérios; neste caso, é necessário até mesmo delimitar 
os próprios contornos destas comunidades epistêmicas: quem são seus 
constituintes, e como se organizam. 

Paralelamente, é necessário o esforço de superação das 
incomensurabilidades entre diferentes sistemas teóricos, bem como da 
exposição pública dos diferentes processos de validação, criando múltiplos 
diálogos entre os “especialistas” e com aqueles que demandam seus 
serviços. Este processo traz, a meu ver, dois riscos que demandam 
constante atenção crítica. Em primeiro lugar, há o problema apontado por 
Latour (1987) da crítica assimétrica, isto é, ao confrontarem-se duas 
perspectivas epistemológicas diferentes, faz-se a utilização rigorosa de um 
instrumental crítico apenas com relação àquela que é estranha ao 
pesquisador. Um exemplo disto me foi dado por Mirko Grmek, historiador 
da medicina, em comunicação pessoal: ao estudar as controvérsias entre os 
grandes nomes da medicina parisiense nos séculos XVIII e XIX, Grmek 
percebeu que ao criticarem uns aos outros, estes autores formulavam 
críticas rigorosas, consistentes, penetrantes e que resistiram à passagem do 
tempo, sendo ainda válidas em termos do pensamento contemporâneo. Ao 
defenderem suas próprias propostas, contudo, seguiam um padrão de 
qualidade bem mais baixo, com resultados intelectualmente pífios. Boa parte 
do confronto entre os apologistas de diferentes racionalidades terapêuticas no 
presente, por exemplo, me parece seguir este mesmo padrão. 

Em segundo lugar, e talvez mais importante, está o desafio de ao 
mesmo tempo respeitar e incluir o conhecimento do outro sem perder de vista 
a legitimidade de uma dada comunidade, de seus métodos de validação e de 
seu próprio UBK (retomando a expressão de Bates). A introdução da ideia de 
assimetrias epistemológicas pode parecer incompatível até mesmo com uma 
concepção radical de democracia: nas palavras de um autor que se debruçou 
sobre este tema: “nos escritos das pessoas preocupadas com a ameaça política 
à democracia colocada pela existência do conhecimento de peritos, a 
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expertise é tratada como um tipo de possessão que privilegia seus possuidores 
com poderes que o povo não pode controlar com sucesso, e não pode adquirir 
ou compartilhar” (TURNER, 2001:123). Este mesmo autor propõe a 
perspectiva da construção social, por mostrar o caráter instável e 
convencional mesmo da ciência, como uma saída para este dilema, apontando 
que a ideia da expertise só é um problema se supõe a existência de um padrão 
mais elevado (e, acrescentaria eu, absoluto) pelo qual o processo banal de 
avaliar peritos como (por exemplo) bombeiros ou eletricistas possa ser 
efetuado, que colocaria este processo fora do alcance das pessoas comuns 
(TURNER, 2001:145–146). 

Acredito que as considerações que Turner faz apontam para uma 
perspectiva no mínimo semelhante à de Boaventura de Souza Santos (1988), 
em particular naquilo que este chama de “segunda ruptura epistemológica”, 
o reencontro do conhecimento científico com o senso comum. Podemos, 
enfim, ao menos imaginar os termos de tal processo, uma negociação entre 
vários participantes para a construção, quando possível, de processos 
consensuais de validação de conhecimentos (no sentido anteriormente 
proposto, de agregados de sentenças sujeitas a processos socialmente 
aceitos de exame e produção de coerências), ou ao menos de explicitação e 
delimitação de divergências incontornáveis. Este me parece o caminho de 
alcançar a meta, ainda seguindo Santos (1988) de produzir um 
conhecimento prudente para uma vida decente. 
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