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ratar de ciência em tempos pós(e/ou)-trans(e/ou)-ultra 

modernos não é tarefa fácil. Sobretudo em um momento em que 

qualquer tipo de comunicação neste sentido já pelo título arrepia 

os cabelos dos mais renomados cientistas. Neste contexto, um esforço pela paz 

epistemológica parece até mesmo ridículo, deixando a nós jovens cientistas 

apenas a oportunidade (e o dever) de se posicionar no debate. 

 Não estou aqui imbuída da arrogância provinda do mítico estado da arte 

em ciências humanas do qual gozam os mais célebres intelectuais. Serei, 

portanto, leniente, evocando o sentido próprio de leveza embutido no radical da 

palavra. Pretendo apenas discutir o papel da ciência na contemporaneidade da 

maneira mais clara e objetiva possível, dada a complexidade da questão. 

 O tom será portanto jovial1 e um tanto quanto irresponsável. Primeiro 

devido a impossibilidade de não sê-lo, posto que mediado por meu olhar curioso 

de jovem cientista perante o mundo. Segundo devido a um esforço por sê-lo 

proveniente de um ranço raivoso em relação ao academicismo exacerbado em 

que vejo mergulhados a grande maioria de meus colegas de estudos, jovens 

como eu. 

 

A ciência como verdade 

 

Nós cientistas temos uma pedra no sapato que insistimos em continuar a 

ignorar. Esta pedrinha chamada subjetividade é pontiaguda e continua ferir os 

pezinhos dos mais respeitados e renomados doutores. Mas porque temos tanto 

medo de mostrar a forma como cada um de nós interfere no objeto que 

estudamos? Porque logo nós, poderosos e controladores cientistas, temos tanto 

medo de nós mesmos?  

Porque a credibilidade externa da ciência (ou melhor, da “expertise”) está 

justamente em sua “objetividade”, na construção isenta de valores de um 

conhecimento ascético, necessariamente o mais próximo possível da verdade. A 

                                                 
1 Evocando o conceito de jovialidade utilizado por Friedrich Nietzsche em diversos pontos de sua extensa 
obra 

 T 



partir do exame cauteloso dos dados seríamos capazes de formular teorias 

gerais imbatíveis (ao menos provisoriamente) dotadas de habilidades de 

previsão e ação futuras, que quando corretamente calculadas seriam 

desprovidas de qualquer possibilidade de falha. 

Isto foi de tal forma introjetado em cientistas e “civis” que a crença no 

que diz um cientista hoje é quase uma fé. Quando um grande especialista em 

saúde alimentar diz na televisão que café faz mal, por exemplo, ou que a gripe 

suína é uma epidemia avassaladora, todos tomam estas formulações como 

verdade, e passam a agir de acordo com esta nova “realidade”.  

O problema é que apesar de a sociedade em geral não se dar conta disso, 

esta concepção de ciência é nada mais nada menos que um grande conto do 

vigário elaborado por alguns cientistas profundamente ego e antropocêntricos 

nos idos do século XVIII, que ressoa em todos os cantos do mundo até hoje. 

 Mesmo que não queiramos aceitar isto, toda produção científica é afetada 

em alguma medida por elementos subjetivos: impasses políticos, preferências 

pessoais, capacidade de argumentação, jogos retóricos... 

Sem me ater a cada uma das diversas vertentes críticas a cada um dos 

fundamentos teóricos e filosóficos que formam este conto (chamado na 

academia de corrente positivista de pensamento), procurarei apresentar de 

forma sucinta o argumento de alguns outros cientistas que costumo escalar para 

meu time teórico. Utilizarei meu “dream team” para introduzir uma outra 

concepção de ciência, calcada em outra concepção de verdade. 

 

A ciência como construção 

 

 O ideal construtivista nasce do abandono na crença na verdade absoluta 

ou, mais puramente, na crença de que o ser humano pode alcançá-la em algum 

momento. A filosofia chega à conclusão de que mesmo que exista idealmente, a 

verdade não é atingível objetivamente. Revelou-se, assim, que foi a forma de 

raciocinar específica a sociedade moderna ocidental que criou a oposição entre 

verdade e falsidade. Dado o fato de que este raciocínio é finito, limitado, torna-

se óbvia a incapacidade desta via de chegar ao “real” em sua totalidade. Michael 

Foucault propõe, neste sentido, três hipóteses de trabalho: 

 



“(1) A verdade é para ser entendida como um sistema de 

procedimentos ordenados para a regulamentação, distribuição 

e operação de afirmações. (2) A verdade está conectada numa 

relação circular, com sistemas de poder que ela induz e que a 

estendem. (3) Este regime não é meramente ideológico ou 

superestrutural: foi uma condição para a formação e o 

desenvolvimento do capitalismo.” 

 

 A partir destes pressupostos conclui-se que os cientistas procuram e 

acham a partir dos métodos por eles construídos, uma verdade por eles 

igualmente construída. Esta questão é cultural e não puramente objetiva. 

Construções históricas e sociais dadas a priori regem a procura pela verdade, 

assim como outros tantos meandros subjetivos interferem no processo de busca. 

 Esta argumentação jogou fora a concepção de verdade associada a uma 

“realidade a ser atingida”, pressuposto da maior parte da produção científica 

nos últimos séculos.  Criou uma nova verdade associada reflexivamente ao 

discurso socialmente aceito: a verdade passa ser simplesmente o que o maior 

número de pessoas possível acredita que é verdade. 

Abraçando esta nova concepção, diversos autores procuraram 

demonstrar o caráter subjetivo das ciências, revelando os aspectos sociais 

embutidos na construção da verdade científica através de variadas chaves de 

análise.  

O cientista da tecnologia Trevor Pinch e o sociólogo Harry Collins (2003) 

uniram esforços para demonstrar como diversos outros fatores além dos “fatos 

empíricos” influenciam na construção de um argumento científico. Procuram 

evidenciar o papel central da persuasão e do poder de retórica na prática 

científica, posto que as teorias são tanto mais convincentes quanto mais 

objetivos seus argumentos parecerem aos olhos dos seus pares. A este postulado 

acrescentam a dificuldade de reprodução de experimentações científicas, além 

do aspecto central que constitui o prestígio do cientista na difusão de 

determinada teoria.  

Já as cientistas feministas engajadas em revelar as transformações 

ocorridas na ciência através da penetração do mundo feminino neste campo, 

colocaram em cheque a própria construção da objetividade. Mesmo relevando-



se a complexa análise do processo por meio do qual se deram estas 

transformações, é possível afirmar que ocorreram. Nesta medida, os resultados 

de suas formulações implicam, em última instância, em um questionamento em 

relação à neutralidade da ciência, posto que se o fazer científico fosse puramente 

objetivo, não teriam ali ocorrido modificações a partir da entrada das mulheres. 

(SCHIENBINGER, 2001) 

Guilherme José da Silva e Sá, por sua vez, revela a função fundamental de 

padrões pré-definidos na coleta e análise dos dados feitos por primatólogos que 

estudavam o comportamento dos Muriquis em uma área de preservação 

ambiental. Estas categorias inflexíveis de certa forma ditavam a conduta dos 

macacos observados, já que uma atitude desviante só se transformaria em uma 

nova categoria depois de um processo longo e repleto de elementos subjetivos. 

Finalmente, Bruno Latour demonstra em dois de seus estudos de campo 

(um laboratório nos EUA e estudos de cientistas naturais na Amazônia) a 

maneira pela qual se inserem questões de cunho social na prática científica. 

Nestes estudos, o autor expõe como fatores de ordem política e social interferem 

de maneira direta, não só nos resultados de determinada pesquisa científica, 

como na eleição dos objetos a serem investigados. 

 

A ciência como Mito 

 

É “irrefutável”. A verdade produzida pela ciência é profundamente 

permeada por questões de cunho subjetivo. Mas o papel da ciência e da lógica 

científica vão mais longe do que a formação de conceitos, modelos e concepções 

acerca do mundo. Ela é nosso mito, é a lógica que rege as relações de causa e 

efeito que fazemos entre os acontecimentos.  

A etnografia demonstrou que toda sociedade possui um arcabouço que 

coordena o sistema de crenças sobre o qual vive. É a partir deste sistema que os 

indivíduos estabelecem relações causais entre os fatos ocorridos. Evans-

Pritchard (ed.2005), por exemplo, evidencia em seus estudos sobre a bruxaria 

entre os Azande o papel desta na construção de relações entre fatos ou 

ocorrências. Neste ambiente cultural, os acontecimentos são atribuído à causas 

mágicas, portanto a ligação entre os fatos se dá não pela ligação lógico-racional. 

A ligação se dá por meio de um complexo sistema de crenças que conecta os 



infortúnios ou virtudes a atos de bruxaria proferidos por outros homens ou 

deuses. 

A partir desta perspectiva, poderíamos conceber a ciência como a nossa 

bruxaria. É ela que exerce na sociedade moderna ocidental o papel de ordenação 

e sistematização do mundo, tendência natural de todo agrupamento humano 

socialmente organizado. A religião e a magia ordenam o mundo onde Deus(es) 

está(ão) vivo(s). A ciência ordena o mundo onde Deus está morto.  

 

“ao invés de opor magia e ciência seria melhor coloca-las 

em paralelo como dois modos de conhecimento desiguais quanto 

aos resultados práticos e teóricos.”. (LEVI-STRAUSS, 1993) 

 

É esta a relação erigida pelo antropólogo estruturalista na comparação 

entre o pensamento moderno ocidental e o “pensamento selvagem”: ambos são 

construções através das quais percebemos o que se passa a nossa volta e 

direcionamos nossas atitudes perante os fatos. Esta construção poderia, assim, 

ser chamada de mito da racionalidade e da objetividade das ciências na 

sociedade moderna industrial.  

Este mito não possui, contudo, nenhuma conotação negativa necessária: 

considera-se como mito a categoria constitutiva da ordenação das coisas em 

relação com o meio social, que funciona como reguladora e diretriz das 

atividades na medida em que os integrantes da sociedade nele acreditam 

consciente ou inconscientemente. “Sem dúvidas”, este é o papel da ciência em 

nossa sociedade, posto que a partir da lógica racional-científica que concebemos 

a grande maioria dos eventos na sociedade capitalista industrial.  

A ciência funciona, portanto, como um mito comparável a qualquer 

outro, mas que se manifesta interna e externamente de maneira diferenciada. 

Leigos acreditam prontamente em palavras que se dizem “cientificamente 

comprovadas”, sem titubear ou tentar compreender o processo pelo qual passou 

esta informação até ser produzida. Fica claro aqui o papel da fé no crédito dado 

a esta informação, tornando evidente o caráter mítico da ciência. É deste seu 

caráter que provém a função legitimadora da ciência em relação a diversas 

atividades como, por exemplo, a implementação de políticas públicas. 



Por outro lado, o mito da ciência não se apresenta de maneira tão clara 

para os próprios cientistas que na grande maioria das vezes negam 

ferrenhamente este aspecto. Os cientistas, inscritos de forma muito mais 

absoluta nesta realidade mítica tendem contraditoriamente a negar seu caráter 

de crença. Esta forma de organização de causa-efeito parece clara a seus olhos 

apresentando-se de maneira puramente objetiva, relevando o fato de que a 

própria objetividade é uma construção. 

Os cientistas, mais bem representados pelos cientistas não humanos, são 

aqueles que estão mais profundamente mergulhados no sistema de valores fruto 

do advento iluminista. Procuram a verdade e a objetividade, construções que se 

colocam no centro do sistema de valores calcado no mito da ciência moderna. 

 

O retorno à objetividade (não objetivista) 

 

Toda esta argumentação é muito interessante, se lida da maneira correta. 

Mas pode também ser perigosa se implicar em um desdém em relação à busca 

pela objetividade. Ou seja, ao contrário do que possa parecer a um primeiro 

olhar, esta comunicação não pretende criticar a atitude dos cientistas de 

proteger o ideal científico. Justamente por procurar construções tão bem 

definidas que a busca científica se torna legítima. A percepção do fato de que a 

crença na verdade o mais objetiva possível leva consigo o peso de um sistema de 

valores que é responsável pela construção destas categorias, não resulta 

necessariamente em seu abandono. De maneira menos específica, conceber a 

inserção em uma doutrina construída, não resulta necessariamente em 

apostasia, mesmo porque em todas as situações há um sistema de valores 

guiando as ações. 

Sim, a ciência é um mito, mas isto não constitui um problema (como 

julgado por alguns cientistas), desde que a crença neste mito se mantenha. Esta 

seria a meu ver a principal crítica a ser feita ao quase raivoso livro de Alan Sokal 

acerca da (não) contribuição da perspectiva construtivista para o fazer 

científico. Conceber que existem explicações sociológicas ou de outra ordem 

para a produção de um conhecimento científico não significa, (como presume o 

autor) que as justificações para o conhecimento sejam somente externas. O 

problema aqui é que há uma displicente separação completamente dissociativa 



das esferas, tanto por parte dos cientistas naturais como por parte dos 

sociólogos da ciência.   

Neste sentido poderíamos recolocar a guerra das ciências como uma 

guerra entre os cientistas naturais que se recusam a aceitar o caráter mítico de 

seu mestier e os cientistas sociais que se recusam a acreditar, (e os mais radicais 

a deixar que os outros acreditem) no mito da ciência moderna, embora sejam 

dela filhos. 

Ora, o que estamos procurando aqui senão justamente aumentar o grau 

de objetividade do conhecimento científico por meio do reconhecimento da 

influência das questões sociais? 

 O choque entre cientistas e analistas da ciência (que são cientistas 

também!) deveria levar ao impulso criativo, mas isto não ocorre pois os 

cientistas e os intelectuais não se comunicam (SNOW, 2005), insistindo em 

criticar de maneira infrutífera o trabalho alheio. 

 Me posiciono portanto ao lado daqueles que aceitam o caráter mítico da 

ciência e nele continuam a acreditar. Respeito aqueles que não acreditam no 

mito. Rechaço aqueles que se recusam a perceber o caráter mítico da ciência, 

encobertando as características subjetivas de maneira a trazer para si um poder 

irreal e perigoso. Rechaço igualmente aqueles que recusam aos outros o direito 

de acreditar neste mito, aproximando a  noção de construção a algo 

fundamentalmente subjetivo e necessariamente pessoalizado. 

A busca por uma aproximação em relação à realidade e a crença neste 

ideal não constituem o problema. Problemático é confundir o processo de 

construção do conhecimento sobre a realidade com a própria realidade. Todo 

conhecimento é empiricamente enraizado em alguma medida e historicamente 

construído em outra medida, e não faz sentido relevar estas condições sine-qua-

non. 

Abraçando a contribuição da fenomenologia2 defendo o abandono da 

atitude objetivista de alguns cientistas que esquecem que todo conhecimento se 

constrói a partir de dois pólos: o subjetivo e o objetivo. É preciso parar de 

misturar saber sobre o ser com ser, distinguindo de uma vez por todos 

conhecimento objetivo e realidade. 

 

                                                 
2 Mais especificamente da obra de seu Papai: Edmund Husserl 



 

Conclusão 

 

Assim como foi-se o tempo em que existia verdade absoluta foi-se o 

tempo em que perceber a condição de mito de determinada ordenação 

significava abandona-lo. Seria impossível conceber um estudo antropológico 

acerca da igreja católica realizado por um cientista que professe a fé católica? 

Ora, a sociologia, a filosofia e a antropologia, embora operem a partir de um 

paradigma diferenciado, também são filhas da racionalidade específica à 

ciência, como poderiam negá-la completamente? 

A percepção da subjetividade não quer dizer, portanto, que se tenha 

abdicado à busca pela objetividade. Todos estes aspectos representam apenas 

desvios em relação à esta busca que nunca se completará. A busca da ciência 

pela verdade se compara neste ponto à busca da felicidade por todos os seres 

humanos: apesar de se saber que nunca iremos alcançá-la continuamos a 

persegui-la com todo afinco.  

Contraditoriamente, o caminho para ser o mais objetivo possível é 

declarar o seu caráter intrinsecamente subjetivo. Relevar as contribuições 

histórico-sociais para a construção do conhecimento é obscurecer uma parte 

intrínseca à formação do conhecimento. Paradoxalmente, a maneira de se 

chegar mais próximo possível da verdade é reconhecer que ela não existe 

(cognitivamente ao menos). 

Esta composição ambígua e híbrida não significa paralisia como sugerem 

aqueles que taxam os denunciantes da ciência enquanto mito de inimigos da 

ciência. Significa, ao contrário, o surgimento de uma forma de fazer ciência 

ainda mais desperta para as dificuldades da prática científica e aberta para 

novas possibilidades de metodologia que abracem sua condição subjetiva. 

No mundo dos homens-ciborgues apontado por Donna Haraway (2000) 

somos homens e máquina ao mesmo tempo. A hibridez de conceitos e práticas é 

a principal fonte da especificidade da contemporaneidade. Tornou-se possível 

ser objetivo e subjetivo ao mesmo tempo.  Aumentar a comunicação e preservar 

a linguagem específica. Construir e crer na construção.  
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