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RESUMO 

 

A prática concreta de interação entre pesquisadores de diferentes campos disciplinares 

para a produção de sínteses transdisciplinares ainda constitui uma grande lacuna na 

literatura científica sobre a transdisciplinaridade. Grande parte do que se tem escrito 

sobre o tema se restringe à formulação de princípios gerais que devem orientar a 

constituição das equipes, numa clara opção prescritiva sobre as práticas. Como 

alternativa às abordagens idealistas sobre o tema, adotou-se uma perspectiva pragmática 

da transdisciplinaridade, segundo a qual os campos disciplinares não são entidades 

substanciais, espaços vazios preenchidos por conceitos, axiomáticas, métodos. A 

comunicação interparadgmática não pode se dar pela via da tradução dos discursos 

(teorias, conceitos) de um campo disciplinar para outro, pois não são as disciplinas que 

interagem, e sim os agentes em cada campo, em suas práticas científicas cotidianas, que 

operam a comunicação não pela via da tradução dos discursos, e sim pelos trânsitos que 

efetuam, enquanto sujeitos do discurso. O sujeito anfíbio, estratégia de ação para a 

superação do problema da comunicação interparadigmática, transita em pelo menos dois 

campos disciplinares, num processo de “treinamento-socialização-enculturação” no 

interior desses campos. O presente estudo teve como objetivo descrever e analisar a 

produção de conhecimentos transdisciplinares de uma prática concreta de pesquisa em 

Epidemiologia. Uma análise etnográfica da ciência epidemiológica na sua prática 

cotidiana de pesquisa permitiu desconstruir falsas oposições como 

quantitativo/qualitativo, ciência/senso comum, natureza/cultura na construção dos fatos 

epidemiológicos. A descrição das trajetórias profissionais construiu um perfil das 

identidades dos pesquisadores a partir do qual foram estabelecidas relações entre esse 

perfil e as características dos produtos integradores de diferentes abordagens por eles 

produzidos, chegando-se à conclusão de que quanto mais socializado/enculturado é o 

Sujeito no campo disciplinar sobre o qual realiza o trânsito, maior será o grau de síntese 

de conhecimentos por ele produzido.  

 
Palavras-chave: transdisciplinaridade, prática, epidemiologia. 
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INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo do presente trabalho se situa numa inextricável relação 

entre teoria e empiria.  Trata-se de buscar compreender, mediante a discussão 

sobre transdisciplinaridade, a dinâmica das relações entre agentes oriundos 

de diferentes campos disciplinares de uma prática de investigação científica 

em Saúde Coletiva. Envolve, portanto, a necessidade de uma reflexão 

epistemológica, mas não se restringe a isso, como a maior parte da literatura sobre 

o tema tem se limitado. Este estudo traz a complexidade de uma experiência 

concreta de pesquisa na qual a diversidade de enfoques disciplinares para a 

compreensão da saúde numa perspectiva coletiva pode constituir um material 

importante para alimentar a discussão teórica sobre o assunto. A partir das 

especificidades deste estudo, pode-se atualizar os conceitos, pensando-os de uma 

forma concreta e realista. 

Um conceito que merece ser explicitado aqui é o conceito de prática 

científica. De acordo com Rouse (1999), alguns equívocos devem ser evitados ao 

se utilizar o conceito de prática: O primeiro deles é a idéia de prática como 

oposição à teoria, entendida como representação do mundo. As teorias científicas 

devem ser compreendidas em termos de “prática teórica”, e não como modelos 

representacionais da realidade empírica. O segundo equívoco a ser evitado é a 

idéia de prática enquanto performance dos sujeitos à parte de seu ambiente 

material. As atividades individuais ou coletivas dos pesquisadores só podem ser 

inteligíveis se situadas materialmente. E por último, não existe prática científica 

isolada dos outros contextos sócio-culturais.  

Rouse (idem) propõe, então, a compreensão da prática como 

normativiade, diferente da noção de regularidade. A prática enquanto regularidade 

pressupõe que crenças partilhadas por um grupo social constituem a causa da 

continuidade das práticas. Neste enfoque a linguagem se situa fora do domínio das 

práticas, pois se encontra no campo representacional, que determina as práticas. 

Segundo a noção de prática como normatividade não existe uma relação direta 

entre regras sociais e comportamentos, como se estes fossem o resultado de uma 

ação mecânica das regras agindo sobre os esquemas conceituais dos sujeitos, 

determinando-lhes suas ações. A prática enquanto normatividade vê, no lugar de 



regularidades, processos interpretativos intermediando a relação entre regras 

sociais e respostas a estas regras. As respostas são normativas, isto é, se baseiam 

em critérios de correção e incorreção, adequação e inadequação. A linguagem 

entra no domínio das práticas, assumindo uma função pragmática na qual se 

focaliza os usos que os significados assumem em situações concretas. 

Dentro de uma perspectiva etnometodológica a pesquisa social deve se 

preocupar em compreender os meios empregados pelos sujeitos para dar sentido e 

simultaneamente realizar as ações de todos os dias: “Em vez de fazer a hipótese 

que os atores seguem regras, o interesse da etnometodologia é pôr em evidência os 

métodos pelos quais os atores ‘atualizam’ essas regras” (Coulon, 1995).     

Adota-se uma compreensão da ciência como uma prática social, através 

da qual se desloca a ênfase na definição da ciência enquanto produtos para uma 

visão mais alargada da ciência enquanto atividade humana. Nesta perspectiva 

enfatiza-se atividade de produzir conhecimento, atividade encarnada por homens e 

mulheres, com vínculos institucionais, com capital simbólico em níveis 

diferenciados, que fazem escolhas, que enfrentam controvérsias e desenvolvem 

estratégias de convencimento, em fim, os processos que estão por trás dos 

produtos; um mundo social que fica submerso quando olhamos para os fatos 

científicos apenas em sua dimensão cognitiva. Uma análise da ciência in loco 

permite identificar a variedade de vetores envolvidos na construção dos fatos 

científicos, tecendo as inter-relações entre os agentes da prática científica que 

podem diluir as fronteiras que separam conhecimento científico e práticas sociais. 

Com o caso particular deste estudo, pode-se discutir o que se passa com a ciência 

em geral, no contexto de crescimento dos sinais de crise do paradigma positivista, 

possibilitando a renovação da imagem que os cientistas fazem de si e das ciências 

que praticam.  

A discussão sobre as interações disciplinares compreende uma variedade 

de prefixos classificatórios do nível de interação alcançado pelas disciplinas. São 

eles: multi, pluri, meta, inter e trans (disciplinar). Embora muitas vezes os autores 

não concordem sobre a definição de cada um deles, em geral o prefixo trans – 

‘através de, para além de’ - denota um maior grau de complexidade dessas 

interações. Elegi como referência para este trabalho o conceito de 



transdisciplinaridade por considerá-lo o alvo mais caro às aspirações de integração 

disciplinar para o qual os agentes da prática científica mobilizam esforços na 

atualidade. Exatamente por apresentar estas características (complexidade, 

‘modelo a ser seguido’, falta de consenso), o conceito de transdisciplinaridade 

ainda está em construção e carrega um alto grau de abstração, fazendo-se 

necessária uma crítica às suas principais formulações, como será abordado mais 

adiante.  

A discussão sobre transdisciplinaridade e seus correlatos na produção de 

conhecimento em saúde coletiva revela-se útil na medida em que um dos marcos 

conceituais da saúde coletiva é a compreensão da complexidade do seu objeto, 

exigindo a integração dos planos biológicos e sociais, e a reunião de profissionais 

com variadas formações que possam explorar as múltiplas faces dos processos 

saúde-doença-cuidados. É relevante, portanto, avaliar em que medida os agentes de 

uma investigação concreta em Saúde Coletiva incorporam o compromisso 

assumido com o campo teórico.     

Mediante a problemática acima apresentada, segue-se os seguintes 

objetivos geral e específicos, respectivamente:  

♦ Descrever e analisar a produção de conhecimentos transdisciplinares 

das práticas científicas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa do Projeto Bahia 

Azul.  

(a) 

descrever através dos processos de produção/transformação dos dados 

epidemiológicos a rede de produção de sentidos entre os agentes da prática de 

pesquisa epidemiológica, e suas implicações sobre a transdisciplinaridade. 

(b) 

caracterizar as trajetórias profissionais dos pesquisadores envolvidos na construção 

de produtos do conhecimento que integraram diferentes abordagens disciplinares. 

(c) 

analisar os produtos do conhecimento gerados por agentes de diferentes campos 

disciplinares. 

 



A fim de cumprir os objetivos acima propostos, discutirei no Capítulo 1 

alguns conceitos oriundos do campo da Sociologia da Ciência que serviram de 

base para a compreensão da ciência como uma prática social, referência que 

perpassa toda a estrutura do trabalho em seus diversos níveis de análise (objetivos 

a, b e c). No Capítulo 2, faço uma breve apresentação sobre o problema da 

transdisciplinaridade, discutindo os limites de uma perspectiva idealista sobre o 

tema, e trazendo em contraposição uma perspectiva pragmática substancializada na 

proposição do sujeito anfíbio, estratégia de ação para a superação do reducionismo 

na ciência pós-moderna. No Capítulo 3, apresento as ferramentas metodológicas 

que possibilitaram a construção do objeto deste trabalho, bem como a 

caracterização do campo de investigação, os sujeitos investigados e uma reflexão 

sobre o meu lugar como pesquisadora nesta investigação. Abrindo a seção dos 

resultados, o Capítulo 4 descreve a prática concreta de produção dos dados 

epidemiológicos, focalizando especialmente os momentos privilegiados de 

interação entre ciência epidemiológica e população. No Capítulo 5 descrevo as 

trajetórias profissionais dos pesquisadores, e finalmente no capítulo 6 abordo os 

trânsitos por eles efetuados durante o processo de pesquisa.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CIÊNCIA: UMA PRÁTICA SOCIAL 

 

De acordo com o projeto positivista para a ciência, o mundo apresenta-se como 

uma entidade objetiva (fazendo-se uma clara separação entre fatos e valores) e 

diretamente acessível através do nosso aparato sensorial. O processo de produção do 

conhecimento começa com a observação: Primeiro, o cientista observa os fatos, e neste 

ato coloca em suspensão suas crenças, concepções, valores, e somente em segundo 

lugar, constrói teorias que possam explicar os fenômenos observados. As teorias devem 

ser adequadas à realidade empírica, submetendo-se à imposição dos dados da 

experiência; as teorias teriam uma função especular, refletindo o mundo tal como ele se 

apresenta.  

Algumas perspectivas históricas, descomprometidas com a reprodução da 

ideologia positivista, desconstruíram esses pressupostos, assim como certas imagens da 

ciência – neutralidade e saber cumulativo –, a exemplo de Fleck em 1935 e de Kuhn em 

1962 que introduziram, respectivamente, as noções de “coletivo de pensamento” e 

“estilo de pensamento”, e de “paradigma” e “ciência normal”. Aqui já não se pode fazer 

uma nítida distinção entre fatos e valores, em vista do caráter eminentemente social e 

transitório dos fatos científicos. Mas foi somente a partir da década de 70 que tomou 

grande fôlego os estudos que propunham explicações sociais sobre a ciência; esse 

desenvolvimento contou com a importante contribuição de um grupo organizado de 

sociólogos e de historiadores da ciência que ficou conhecido como a Escola de 

Edimburgo. Esta escola de pensamento foi a responsável pela grande virada nas práticas 

e saberes em sociologia e história da ciência, reivindicando domínios do conhecimento 

até então mantidos fora de jurisdição dessas disciplinas, e redefinindo seus objetos de 

estudo. As origens dessa mudança podem ser identificadas no Programa Forte da 

Sociologia do Conhecimento proposto por David Bloor. Este programa serviu de esteio 

para estudos posteriores como os de Barry Barnes, Harry Collins, Bruno Latour, entre 

outros, que embora mantenham entre si diferenças importantes quanto aos seus 

posicionamentos teóricos e metodológicos para a compreensão da ciência como uma 

prática social, todos eles compartilham a recusa de uma leitura racionalista e positivista 

da ciência. Apresentaremos a seguir algumas ferramentas conceituais desse novo 

pensamento na sociologia da ciência a partir das contribuições de Fleck, Kuhn, Latour e 

Bourdieu.  



 

1.1. A produção do conhecimento científico segundo a epistemologia 
de Fleck 

Ludwik Fleck foi o precursor do debate sobre a produção social dos fatos 

científicos no interior da Sociologia da Ciência ao descrever a história do 

desenvolvimento do conceito moderno de sífilis e da descoberta do seu diagnóstico, 

destacando a pujante influência de fatores sociais, políticos, históricos e culturais sobre 

as escolhas iniciais, a direção do desenvolvimento e o desfecho desta descoberta 

científica. Com o caso específico da sífilis, fica claro que não apenas observações 

empíricas do fenômeno jogam um papel importante na sua constituição (Fleck, 1979). 

Esta obra foi publicada pela primeira vez em 1935, período de consolidação do Círculo 

de Viena, cuja posição filosófica Fleck francamente se opôs. Considerado o pioneiro da 

abordagem construtivista da ciência, Fleck influenciou decisivamente o pensamento de 

Thomas Kuhn, que incorporou muito da epistemologia fleckiana na definição de seus 

principais conceitos. Não obstante as semelhanças entre estes dois autores, algumas 

diferenças importantes serão consideradas mais adiante. 

O problema perseguido por Fleck, e que na década de 60 iria orientar muitos 

dos estudos sobre a ciência, era o de compreender como fatores sociais são assimilados 

ao conteúdo da ciência. Ele considera que uma grande parte do conhecimento científico 

pode ser explicada pela história, psicologia ou sociologia das idéias. Todo 

conhecimento possui uma história particular e seu desenvolvimento é o resultado desta 

história, e não de uma inevitável possibilidade lógica. A história de uma teoria, de um 

conceito, de um fato científico é fortemente condicionada por determinadas disposições 

intelectuais que configuram formas particulares de visão e de ação dentro de um grupo 

social. Estas são as teses principais de Fleck e que constituirá a base sobre a qual irá 

firmar seus principais conceitos: O coletivo de pensamento e o estilo de pensamento.  

 

1.1.1. O Coletivo de Pensamento e o Estilo de Pensamento 

Um coletivo de pensamento é um grupo ou comunidade de pessoas em 

interação intelectual. Ele pode ser transitório ou estável, porém aqui somente os grupos 

sociais organizados nos interessam para estudar a estrutura comunitária da ciência. Com 

este conceito, Fleck chama atenção para o caráter fundamentalmente coletivo de toda 

atividade científica ao situar a fonte do pensamento não nos processos cognitivos de um 



indivíduo, mas sim na comunidade social à qual ele pertence. Por corolário, a história de 

qualquer descoberta científica não pode ser apresentada como uma façanha de uma 

personalidade, de um gênio – a História da Ciência tradicional reforçou esta imagem –, 

e sim o produto de um coletivo de pensamento que, com base em uma história 

compartilhada, atribuiu significado e valor a um dado empreendimento.  

Um coletivo de pensamento na ciência moderna consiste de um pequeno 

círculo esotérico e de um grande círculo exotérico. O círculo esotérico é representado 

por um grupo de especialistas que delimita um conjunto de problemas específicos 

dentro de um campo científico particular. Já o círculo exotérico se refere ao entorno, ao 

coletivo social mais amplo. Ambos os círculos se influenciam mutuamente de forma 

que coletivos mais amplos influenciam o saber produzido pelo grupo de especialistas de 

uma ciência; por outro lado, o saber do círculo esotérico ao ser divulgado através dos 

canais de divulgação do conhecimento científico, se vulgariza e passa a fazer parte das 

forças sociais que criam hábitos de pensamento, que adquirem um poder sobre o 

pensamento do homem comum, não pelo seu significado lógico, mas fundamentalmente 

pelo condicionamento que gera através do seu uso. Entretanto, o saber não passa de um 

círculo a outro sem que se operem transformações no seu conteúdo ligadas aos seus 

contextos específicos de uso. O saber do círculo exotérico, por exemplo, traduz de 

forma mais simplificada, os fatos científicos produzidos no interior do círculo esotérico 

com base em necessidades objetivas da vida cotidiana.   

Um outro conceito fundamental na epistemologia fleckiana é o estilo de 

pensamento. Segundo Fleck, todo coletivo de pensamento é conduzido por uma forma 

particular de ver e de agir, que exerce uma força coercitiva sobre o pensamento e por 

meio da qual muitos conceitos de um mesmo período estabelecem entre si um vínculo 

estilístico. O estilo de pensamento significa esta percepção dirigida da forma, que 

constrange o que deve ser pensado, e para alcançá-la é preciso ser experienciado em 

algum campo do pensamento, o que exige treinamento intelectual, habilidade para 

perceber significados, em fim, um aprendizado que não é meramente formal, mas que 

pressupõe uma alteração do campo perceptivo do indivíduo: o aprendiz em um novo 

estilo de pensamento passa a ver um mundo diferente. O estilo de pensamento 

compreende tanto os pressupostos sobre os quais se erige o conhecimento, quanto sua 

unidade conceitual e prática (métodos e ferramentas). Ele molda os fatos científicos, 



definindo o que deve ser considerado como problema, assim como os tipos de solução 

que devem ser empregadas (Löwy, 1994).                                                                                                                                                                     

A partir desses conceitos fica clara a posição construtivista assumida por Fleck 

na produção dos fatos científicos. Nenhuma característica de externalidade e autonomia 

é atribuída aos fatos científicos, enquanto entes que possuem existência própria, 

independente da interpretação estilizada dos coletivos de pensamento. Um “fato” é 

definido por Fleck como um signo de resistência que se opõe ao pensamento arbitrário e 

livre. Deve estar em alinhamento com os interesses intelectuais de um coletivo de 

pensamento, ou seja, ele deve ser expresso no estilo de pensamento partilhado por um 

coletivo. Portanto, qualquer conhecimento não pode ser concebido fora do grupo que o 

produz.    

Fleck defende o ponto de vista histórico para compreender como os aspectos 

não-cognitivos (sociais, culturais, psicológicos, antropológicos, políticos, etc.) estão 

presentes nos próprios elementos cognitivos da ciência, isto é, nas proposições 

científicas. Com a história da descoberta da sífilis, ele afirma que não é possível 

compreender o que é a sífilis recorrendo apenas a técnicas atuais de observação e de 

experimentação. Faz-se necessário conhecer o seu desenvolvimento histórico, tanto 

fenomenologicamente quanto conceitualmente, e o conceito atual não constitui a única 

solução logicamente possível.  

 

1.2. Paradigma e Ciência Normal: Atualizando o debate com Kuhn 

Não há dúvidas de que o autor que influenciou de forma mais decisiva o 

desenvolvimento dos estudos sociológicos sobre o conhecimento científico foi Thomas 

Kuhn. A Estrutura das Revoluções Científicas ficou consagrada pela sua capacidade 

argumentativa e pela aplicabilidade de muitas idéias já presentes em Fleck. O ponto 

central do trabalho de Kuhn (1987) é o conceito de paradigma, que é apresentado em 

dois sentidos principais: o primeiro define o paradigma como uma matriz disciplinar ou 

o conjunto de compromissos assumidos pelos praticantes de uma disciplina particular, o 

que envolve crenças partilhadas, modelos explicativos comuns e valores que devem 

decidir sobre os critérios de validação científica. O segundo sentido do termo, e que me 

parece o mais fecundo, é aquele que define o paradigma como um exemplar, ou seja, 

como um padrão de solução aplicado a uma variedade de situações problemáticas; os 

praticantes de um campo disciplinar aprendem, por meio de situações-problema 



exemplares, a ver similaridades em situações novas. É a habilidade de solucionar 

quebra-cabeças que caracteriza a existência de um paradigma, indício de maturidade de 

uma ciência.  

Aqui Kuhn (1987: 236-37) introduz um importante elemento na aquisição de 

um paradigma por um especialista, o conhecimento tácito: “Esse gênero de aprendizado 

não se adquire exclusivamente através dos meios verbais. Ocorre, ao contrário, quando 

alguém aprende as palavras, juntamente com exemplos concretos de como funcionam 

na prática; a natureza e as palavras são aprendidas simultaneamente (...) Desse processo 

resulta um ‘conhecimento tácito’, conhecimento que se aprende fazendo ciência e não 

simplesmente adquirindo regras para fazê-la”. Conforme Pestre (1996), é o “saber-

fazer”, o como tratar concretamente os problemas, que tem prioridade sobre o sistema 

de enunciados explicitamente formalizados da ciência. Um praticante de uma ciência é 

um aculturado em um conjunto de práticas, de técnicas materiais e não-materias, e não 

simplesmente uma pura consciência conhecedora; o que se adquire é uma saber tácito 

corporificado. 

Esse saber tácito é extremamente importante para a existência da ciência 

normal, que implica na continuação de uma tradição de pesquisa. A ciência normal tem 

duas funções principais: ampliar o conhecimento sobre os fatos considerados relevantes 

para o paradigma e articular esse novo conhecimento com o conhecimento prévio do 

paradigma. A ciência normal não tem interesse de trazer à tona novas espécies de 

fenômenos que não sejam compatíveis e coerentes com o paradigma vigente.  

Kuhn também parte do ponto de vista histórico para desconstruir especialmente 

a idéia de que a ciência evolui por um processo cumulativo de adição de teorias, fatos e 

métodos ao seu estoque de conhecimentos sempre crescentes. Ao invés de um 

desenvolvimento por acumulação, a ciência se desenvolve por rupturas, pelo embate de 

paradigmas rivais, que embora incomensuráveis, podem ambos serem verdadeiros, e a 

escolha deste ou daquele paradigma não pode ser resolvida pelo recurso a um critério 

último de razão, mas sim pelo consenso alcançado por uma dada comunidade que 

decide aceitá-lo com base na expectativa de que ele será mais eficiente para solucionar 

os problemas que a natureza lhe coloca.   

 

 



1.3. Justificando escolhas teóricas em Fleck e em Kuhn 

Algumas escolhas conceituais merecem um esclarecimento. Por que privilegiar o 

conceito fleckiano de ‘coletivo de pensamento’ ao invés de comunidade científica, de 

Kunh? Qual a distinção entre ‘estilo de pensamento’ e ‘paradigma’, já que possuem 

características semânticas tão similares?  

Em primeiro lugar, o conceito de coletivo de pensamento é muito mais 

permeável à influência da comunidade social não-científica do que o conceito de 

comunidade científica, que se mostra mais auto-suficiente e fechado em si mesmo. 

Fleck consegue estabelecer relações mais íntimas entre o mundo social que está fora do 

tipo de organização institucional chamada de ciência e o grupo mais restrito de 

especialistas. São os círculos eso e exotéricos, aos quais Kuhn também se refere 

utilizando até a mesma terminologia, entretanto sem explorar suficientemente as suas 

inter-relações como o faz Fleck. 

Quanto à segunda questão as diferenças são do mesmo gênero que a anterior. 

Embora os dois autores partilhem a compreensão de que o estilo de pensamento ou o 

paradigma imprimam constrangimentos sobre o pensamento e a ação de um coletivo ou 

de uma comunidade, Fleck estende sua análise para o desenvolvimento de idéias de 

outros campos do saber (popular, religioso, místico) para o campo científico, enquanto 

Kuhn se limita ao desenvolvimento histórico das ciências maduras. O conceito de 

paradigma de Kuhn pode ser entendido como um caso particular da teoria do estilo de 

pensamento de Fleck (Delizoicov, 2002). O cerne das diferenças entre os dois autores 

parece estar na oposição entre externalismo versus internalismo nos estudos sobre a 

ciência. Fleck assume uma posição externalista ao admitir maiores possibilidades de 

relacionamento entre o mundo social e o mundo científico, enquanto Kuhn, embora 

privilegiando o caráter essencialmente social das práticas científicas, restringe esse 

social aos limites do próprio campo científico, concebendo o desenvolvimento da 

ciência como um processo interno de superação de anomalias e de substituição de 

paradigmas.  

1.4. A consolidação de um novo paradigma na Sociologia da Ciência 

Tradicionalmente os estudos sobre a ciência no âmbito da Sociologia da 

Ciência se restringiam à descrição histórica das descobertas científicas, bem como à 

análise das instituições que possibilitavam o desenvolvimento científico (Palácios, 



1994). A imagem que subjaz desses estudos é a da ciência como uma produção 

autônoma, cujo desenvolvimento se deve exclusivamente à lógica interna do 

conhecimento científico que direcionaria o curso das inovações e das transformações no 

conhecimento estabelecido. As disciplinas que se debruçavam sobre a explicação do 

sucesso e do fracasso das teorias científicas, recorriam aos mesmos critérios utilizados 

pelas ciências para operarem sobre a realidade; a Filosofia da Ciência, por exemplo, sob 

a égide do positivismo lógico, durante boa parte do século XX, investia na sua função 

normatizadora da ciência, demarcando os limites que distinguiam a ciência da não-

ciência, julgando a metodologia mais apropriada para o progresso científico, tudo isso 

com base em critérios “puramente lógicos”.  

A Sociologia da Ciência se limitava a rechear com alguns fatores sociais a 

descrição histórica das descobertas científicas, no sentido de estabelecer uma espécie de 

zeitgeist ou “espírito intelectual” da época que representaria o campo fértil para o 

acolhimento dos fatos que se impunham por meio da experiência. O contexto social 

dentro do qual (ou seria melhor através do qual?) se dá o conhecimento científico se 

afigura aqui como um adorno; representa uma compreensão do macro-contexto que 

poderia ter alguma influência sobre o universo das idéias científicas, mas que não 

afetaria diretamente os cientistas singulares (grupos ou indivíduos) em seus contextos 

específicos de produção do conhecimento.  

De acordo com esta tradição o conteúdo da ciência não era objeto de estudo da 

Sociologia, que deveria se limitar à explicação das teorias sociais. Justifica-se aqui uma 

distinção entre fatos e teorias; os fatos seriam conhecimentos reconhecidamente 

verdadeiros, enquanto as teorias possuiriam o status de crenças nas quais os indivíduos 

acreditam de forma correta ou incorreta. As Ciências Naturais explicariam os fatos 

segundo as evidências racionais disponíveis, portanto não havendo a interferência de 

fatores sociais na sua constituição, o que deixa de fora qualquer tentativa de atribuir 

causas sociais ao conhecimento científico. Já as Ciências Sociais, carregadas de 

interesses ideológicos e de subjetividade, conviria submeter suas teorias ao escrutínio da 

Sociologia da Ciência. Somente se uma teoria científica não pudesse ser explicada por 

meio das evidências racionais disponíveis, buscar-se-iam causas sociais para a mesma, 

ou seja, a Sociologia da Ciência cumpriria a função de explicar os erros cometidos pelos 

cientistas naturais, as teorias falsas que não se sustentariam em virtude de não se 

sustentarem sobre os princípios de racionalidade.  



O Programa Forte da Sociologia do Conhecimento, sistematizado por David 

Bloor, se propôs a explorar de forma mais íntima as relações entre o contexto social e o 

conhecimento científico. A matriz que serve de base para este novo paradigma na 

Sociologia da Ciência é o pressuposto de que causas sociais estão sempre presentes em 

qualquer empreendimento científico, seja no campo das Ciências Sociais ou no das 

Ciências Naturais. Um dos princípios orientadores desse programa, o princípio da 

simetria, no qual deve-se compreender ‘verdade’ e ‘falsidade’ por um mesmo padrão de 

explicação social (Brown, 1984), pôde evitar o corte epistemológico conformado pelo 

ponto de vista dos vencedores. O erro e o acerto na ciência estão sujeitos às mesmas 

injunções sociais. Indo mais além, Latour & Woolgar (1997) buscam estreitar ainda 

mais os laços que unem contexto social e conhecimento científico, propondo uma dupla 

simetria, na qual procura-se compreender não só o verdadeiro e o falso, mas também 

tratar nos mesmos termos natureza e sociedade, desconstruindo a oposição entre um 

mundo social, produzido pela cultura humana, e um mundo natural, revelado pela 

ciência. Entender ‘como proposições científicas incorporam fatores sociais’ é a 

principal preocupação dos estudos que analisam a ciência in loco, nos contextos 

específicos de produção do conhecimento. Knorr-Cetina (1983) defende uma 

interpretação construtivista da ciência, na qual os produtos científicos só podem ser 

compreendidos em seu processo de fabricação, dado o caráter artefactual da realidade 

científica. Latour (2000:17) argumenta que a melhor opção metodológica para a 

compreensão da ciência é introduzir o estudo “pela porta de trás, a da ciência em 

construção, e não pela entrada mais grandiosa da ciência acabada”. A ‘ciência em 

construção’ revela as controvérsias, incertezas, escolhas, apostas, competições. Já a 

‘ciência acabada’, bem menos inquietante do que a primeira, é a ciência apresentada 

pelos manuais e ensinada nas escolas, onde a tensão das “questões em aberto” cede 

lugar à tranqüilidade dos fatos bem estabelecidos. 

Uma mudança de perspectiva é efetuada nos estudos da ciência, isto é, no lugar 

de focalizar os produtos científicos, é a própria prática científica que passa a ser objeto 

de estudo. O ‘contexto da descoberta’ deixa de ser o contexto mais geral das realizações 

científicas para se tornar o contexto imediato dos processos de produção dos fatos, das 

atividades cotidianas de uma dada comunidade. Algumas conseqüências 

epistemológicas são notadas a partir desses estudos sociais da ciência. O racionalismo e 

o empirismo lógico são fortemente solapados: razão e experiência não são critérios 



suficientes para determinar as teorias corretas; esta escolha se dá fundamentalmente 

pelo estabelecimento de um consenso localizado. A nova Sociologia da Ciência concebe 

o conhecimento científico como análogo a outros tipos de conhecimento, não havendo 

nenhum status epistemologicamente privilegiado da ciência. Com isso, retira-se da 

ciência a pretensão de saber universalizante e mais autorizado para representar a 

realidade, para então concebê-la como uma produção cultural ou social.   

 

1.4.1. O campo científico de Bourdieu 

Não obstante uma maior aproximação entre contexto social e conhecimento 

científico empreendida nos estudos da Sociologia da Ciência, não se consegue superar a 

antinomia instaurada pelo reconhecimento de dois espaços separados, embora em 

constante relação: um diz respeito ao domínio social e o outro ao domínio da ciência. 

Permanece, portanto, nas análises sobre a ciência, a antiga dualidade que consiste em 

sobrepor uma análise externalista a uma análise internalista da produção científica 

(Bourdieu, 2004). A fim de desconstruir esses falsos problemas, como a eles se refere 

Bourdieu, este propõe a elaboração do conceito de campo científico, como o espaço de 

ação dos agentes (indivíduos ou instituições) ocupados com a produção, reprodução e 

difusão das ciências. O campo científico se propõe a resolver a dualidade externo versus 

interno nas análises sociais da ciência na medida em que reconhece a prática científica 

como uma prática intrinsecamente social, que entretanto, passa por um processo de 

transfiguração que a torna adaptada às especificidades das regras sociais que regulam o 

próprio campo, o que confere ao campo científico uma relativa autonomia em relação às 

práticas sociais gerais. Segundo Bourdieu (2003: 112) “o campo científico – sistema de 

relações objetivas entre posições adquiridas em lutas anteriores – é o lugar e o espaço de 

uma luta concorrencial”. O que está em jogo especificamente nessa luta é o monopólio 

da autoridade científica definida, de maneira inseparável, como capacidade técnica e 

poder social. O campo científico não está à parte do mundo social, ele em si mesmo é 

um mundo social como outro qualquer. Entretanto, o social que atravessa o campo é 

transfigurado – e por isso dificilmente reconhecido como tal – de acordo com as 

especificidades do campo. Com isso, Bourdieu pretende desconstruir as imagens, por 

um lado, de uma ‘ciência pura’, isenta de quaisquer necessidades sociais, e por outro 

lado, de uma ciência corrompida por interesses político-sociais.  



Oriundo da Física, o conceito de campo conserva na Sociologia de Bourdieu 

grande parte do seu significado original. O conceito de campo na Física surgiu a partir 

da noção de linhas de força, que são uma espécie de linhas elásticas que atravessam os 

corpos e se estendem no espaço pela ação de imãs ou de corpos eletrizados. A 

disposição dessas linhas é determinada pelas posições dos corpos. O espaço preenchido 

pelas linhas de força com suas propriedades associadas foi denominado por Faraday 

como campo de forças (Rocha, 2002).  

A idéia da Física mais decisiva na teoria do campo formulada por Bourdieu é a 

de ‘campo magnético’, segundo a qual o campo exerce um poder de atração e de 

repulsão sobre os corpos que estão sob o seu domínio. O campo, na Sociologia de 

Bourdieu, exerce a mesma capacidade de atrair ou de repelir os agentes sociais que dele 

participam, segundo seus comportamentos estejam ajustados ou não às propriedades 

específicas de cada campo. São essas propriedades que tornam os campos científicos 

“microcosmos relativamente autônomos”. As relações sociais da estrutura social mais 

ampla ganham contornos específicos que as tornam irreconhecíveis segundo uma 

perspectiva externa ao campo. Ocorre nesse processo o fenômeno da refração, definido 

por Bourdieu como a tradução das relações sociais externas ao campo sob uma forma 

específica compatível com as leis próprias do campo. O poder de refratar em maior ou 

menor grau as pressões sociais externas ao campo revela o grau de autonomia dos 

campos científicos. Um exemplo de refração constitui o anunciado desinteresse com 

que normalmente são caracterizadas as práticas científicas. Os interesses comuns da 

vida cotidiana aparecem no campo científico como o “interesse puro”, como “ausência 

de interesse”; entretanto, a lei especifica do campo científico constitui “um interesse 

pelo desinteresse, forma de interesse que convém a todas as economias dos bens 

simbólicos, economias antieconômicas, nas quais, de alguma maneira, é o desinteresse 

que ‘compensa’” (Bourdieu, 2004: 31). Essa forma específica de                                                                                                                                                                                                                                                                                           

interesse – interesse pelos bens simbólicos – ao mesmo tempo em que demarca 

diferenças importantes entre o campo científico e o campo econômico, oferece 

analogias entre esses dois campos: a propensão para investir e obter lucros, no caso da 

ciência lucros simbólicos e a acumulação do capital científico; as características 

assumidas pela ciência não se dão num vazio social, mas estão inscritas em um sistema 

capitalista de produção. O que Bourdieu recusa nas análises sociais da ciência é a 

transposição direta de elementos externos ao campo incidindo diretamente sobre as 



práticas, o que ele denomina de “erro do curto-circuito”, que consiste em reduzir as leis 

sociais segundo as quais um campo funciona às leis sociais exteriores, ignorando os 

processos de refração que define as propriedades específicas de cada campo.    

Tais propriedades, entretanto, não constituem realidades substanciais, e sim o 

resultado de relações objetivas entre os agentes, corporificadas em estruturas 

denominadas de habitus. O habitus é um conceito fundamental na teoria da ação 

esboçada por Bourdieu: partindo de uma crítica ao objetivismo em ciências sociais, que 

entende as práticas sociais como uma obediência consciente a normas bem estruturadas 

e independentes das interações entre os agentes que as realizam, Bourdieu (2003) 

apresenta uma teoria da prática que pretende superar as fragilidades presentes no 

enfoque objetivista que tenta explicar as regularidades sociais por meio dos 

regulamentos.  

Bourdieu assume uma perspectiva dialética para explicar as práticas. Concebe 

o habitus por um duplo movimento que consiste em “estruturas estruturadas 

predispostas a funcionar como estruturas estruturantes” ou “sistemas de disposições 

duráveis (uma maneira de ser, um estado habitual - em particular do corpo -, uma 

predisposição, uma tendência, uma inclinação”. Embora constituam predisposições para 

agir, o habitus não tem origem em forças intrapsíquicas, e sim nas condições materiais 

de existência de determinada classe. Diferente da idéia de prática como execução, o 

conceito de habitus pressupõe que os agentes nem estão inteiramente conscientes das 

razões e causas das suas ações (diferente da noção freudiana de inconsciente) nem são 

marionetes manipuladas por forças sociais. Eles são dotados de um senso prático que 

orienta as suas ações. 

Os ‘sujeitos’ são, de fato, agentes que atuam e que sabem, dotados de um 
senso prático, de um sistema adquirido de preferências, de princípios de 
visão e de divisão (o que comumente chamamos de gosto), de estruturas 
cognitivas duradouras (que são essencialmente produto da incorporação de 
estruturas objetivas) e de esquemas de ação que orientam a percepção da 
situação e a resposta adequada. O habitus é essa espécie de senso prático 
do que se deve fazer em dada situação – o que chamamos, no esporte, o 
senso do jogo, arte de antecipar o futuro do jogo inscrito, em esboço, no 
estado atual do jogo (Bourdieu, 1996: 42). 

 

Conquanto o habitus seja descrito como um senso prático ou uma disposição 

para agir sem que os agentes orientem suas ações por uma decisão consciente, o habitus 

organiza as ações enquanto estratégias, sem que para isso seja necessário nenhum 

cálculo racional para a escolha da melhor estratégia. As estratégias desenvolvidas pelos 



agentes estão diretamente condicionadas pela posição que o agente ocupa na estrutura 

de relações objetivas de cada campo. Sua posição nessa estrutura determina suas 

tomadas de posição, ou seja, pode-se compreender o que esse agente diz e faz a partir da 

identificação da posição “de onde ele fala ou age”. O volume de capital científico que 

acumula em uma dada posição revela o seu peso relativo em relação aos demais agentes 

na estrutura de distribuição do capital no interior do campo. O capital científico consiste 

em um tipo particular de capital simbólico definido pelo reconhecimento atribuído pelos 

pares-concorrentes de um determinado campo científico. Portanto, os agentes sociais 

que se encontram em uma posição de dominação na estrutura de distribuição de capital 

científico tendem a desenvolver estratégias de conservação dessa estrutura, e 

inversamente, aqueles que se encontram em posições desfavoráveis empregam 

estratégias que favoreçam a transformação da estrutura de distribuição de capital 

científico a fim de ocupar uma posição mais vantajosa no interior do campo. O campo 

científico é o lugar de uma concorrência entre agentes desigualmente dotados de capital 

científico acumulado. À medida que crescem os recursos científicos acumulados por um 

campo, diminuem-se as distâncias entre as posições e a distribuição do capital entre os 

agentes torna-se mais homogênea, minimizando com isso a oposição entre estratégias de 

conservação e estratégias de subversão. 

Com o conceito de campo científico Bourdieu procura romper com a imagem 

irenista presente no conceito de comunidade científica e incorpora elementos da 

sociedade capitalista na análise da ciência, com suas devidas adaptações. Para Bourdieu 

o campo científico é um mercado particular dentro da ordem econômica capitalista, logo 

se distancia da comunidade de especialistas que coopera pacificamente para o avanço do 

conhecimento (Hochman, 1994). Bourdieu recusa a indiferenciação que caracteriza a 

comunidade científica de Kuhn e propõe a identificação do conjunto de posições do 

campo que marcam todo tipo de representações indissociavelmente epistemológicas e 

políticas e que designa para seus agentes o conjunto de problemas, métodos, estratégias 

orientadas para a maximização do lucro científico. Com o conceito de campo científico 

Bourdieu complexifica a dinâmica das interações entre os agentes da prática científica.   

1.4.2. A ciência em construção com Latour 

Bruno Latour ficou notadamente conhecido ao realizar a primeira etnografia de 

um laboratório científico, onde tratou o grupo de cientistas e suas práticas cotidianas 

como uma realidade exótica: assumindo uma posição de quase completa ignorância em 



relação aos significados partilhados por esta pequena comunidade de cientistas, Latour 

& Woolgar (1997), à medida que foram se familiarizando com a cultura local desta 

tribo, foram simultaneamente construindo significados para ordenar estas práticas. Para 

isso fizeram a opção metodológica de desconfiar ao máximo daquilo que os cientistas 

dizem para privilegiar a observação daquilo que eles fazem. Os discursos produzidos 

através da técnica da entrevista estão, segundo Latour, quase sempre carregados de 

conceitos formais da Filosofia da Ciência e da Epistemologia; são os discursos oficiais 

sobre a ciência. Para driblar esta dificuldade, Latour se ocupou dos discursos informais, 

dos microprocessos de interação e de conversação entre os atores pesquisados. Estes 

revelariam que as práticas científicas, como em qualquer interação social, envolvem 

processos de persuasão, de convencimento e de disputas por créditos. Em fim, Latour 

está interessado nos processos por meio dos quais um fato científico é construído, e 

inversamente, o modo pelo qual um fato perde a sua estabilidade e se transforma em um 

artefato. De que modo a desordem inicial do “contexto de descoberta” é suprimida pela 

ordem imperante do “contexto de justificação”? São estas as questões que irão 

acompanhar Latour & Woolgar (1997) durante esta etnografia.  

Uma série de estudos empíricos sobre as práticas científicas vêm se 

acumulando ao longo das duas últimas décadas. Embora todos eles concordem com a 

compreensão de que nem razão nem experiência determinem as teorias e as mudanças 

na ciência, mas sim um consenso localizado que pode ser expandido para contextos 

mais amplos, existem algumas diferenças entre estes estudos que residem nas origens 

sobre as quais seus autores situam os constrangimentos sociais sobre a ciência. Com 

base neste critério, Latour e Woolgar (1997), são classificados entre os estudos 

descritivos da ciência, ou seja, eles estão interessados apenas em descrever as práticas, 

ressaltando o papel da agência humana sobre os produtos científicos (Barnes, 1990), 

sem trazer uma preocupação explícita sobre as causas que estariam condicionando as 

escolhas científicas. Já um outro conjunto de estudos, os explicativos, argumenta que 

não é suficiente descrever as mudanças na ciência e atribuir-lhes uma mudança 

correspondente no consenso estabelecido no grupo; resta ainda saber ‘o que provoca o 

consenso?’ e ‘Por que ele envolve uma convenção particular e não outra?’. Uma 

resposta encontrada por este tipo de estudo é o modelo dos interesses, isto é, a escolha 

de uma convenção particular é instrumental, envolve sempre algum tipo de interesse ou 

objetivo relevante que determina dada convenção. Um terceiro grupo são os chamados 



estudos core-set ou estudos de controvérsia; neste caso estuda-se grupos de cientistas 

engajados em alguma controvérsia científica sobre um fato particular (Pinch, 1990), 

onde a regra metodológica, inspirada pelo princípio da simetria, é a atitude agnóstica em 

relação aos atores envolvidos na controvérsia: “Estes estudos objetivam, de todo o 

modo, sempre uma mesma questão: saber o que faz com que um consenso particular 

emerja quase sempre, para além da infinita diversidade de proposições iniciais, para 

além de sua maleabilidade” (Pestre, 1996:10).                                                                                          

Uma contribuição importante de Latour ao conhecimento sobre as práticas 

científicas consistiu em evidenciar o papel que os elementos materiais (instrumentos, 

aparelhos, etc.) desempenham em uma prática concreta de pesquisa em biologia. São os 

processos de reificação das teorias que sustentam estes materiais que devem ser 

esquecidos no momento em que se produz um artigo. Os fatos produzidos por uma 

comunidade de cientistas terão tanto mais valor, isto é, serão tanto mais reais, quanto 

mais independentes eles estiverem das condições materiais iniciais que possibilitaram 

seu surgimento; os processos materiais de produção de dados são relegados ao domínio 

da pura técnica. De acordo com Latour (1997: 67): “O ambiente material tem, portanto, 

uma dupla característica: ele é o que torna possível o fenômeno e é dele que se deve 

facilmente esquecer. Sem ele, não se poderia dizer que um objeto do laboratório existe. 

E, no entanto, ele só é mencionado muito raramente”.   

Em um outro contexto de pesquisa, Latour (2000) procura compreender a 

ciência para além dos limites dos laboratórios de biologia. Pretende responder como a 

ciência que é praticada nos laboratórios se relaciona com o mundo não-científico de 

forma a se impor para outros grupos sociais numa tentativa de convencimento de sua 

cosmologia, transformando e sendo transformada dinamicamente nesses encontros que 

se estabelecem nas práticas sociais cotidianas. Para isso lança mão do conceito de rede, 

que permite entender como a tecnociência, que depende de recursos que se distribuem 

de forma tão esparsa e concentrada em poucos locais, se estende de maneira tão 

expressiva que parece “cobrir o mundo todo”. Entretanto, apesar de a tecnociência 

pretender dar conta dos fenômenos de forma universalizante, a maioria das pessoas 

estão do lado de fora da sua rede, o que lhe impõe a necessidade de expandir as suas 

malhas a fim de tornar sua cosmologia indiscutível para o maior número de pessoas, e 

portanto, o único saber autorizado para falar com credibilidade sobre os aspectos do 

mundo que se propõe a explicar. Os que estão do lado de fora da rede científica são 



vistos pelo lado de dentro da rede como pessoas que possuem crenças, enquanto o 

status de conhecimento é reservado para as crenças produzidas pela ciência. A diferença 

que se busca acentuar entre esses conceitos diz respeito ao grau de subjetividade ou de 

objetividade presente em uma afirmação. As crenças são mais subjetivas e revelam mais 

sobre as pessoas que as professam do que sobre os objetos aos quais se reportam. Já o 

conhecimento, por ser objetivo, revela mais sobre os objetos em si do que sobre os 

cientistas que o sustentam.  

Com essa noção de rede Latour procura esclarecer a polarização entre a 

racionalidade e a irracionalidade que ocupa os debates no interior das ciências: estas 

trilham o caminho da racionalidade, que não requer quaisquer explicações a não ser 

aquelas lançadas pelas próprias teorias científicas. Já aqueles que se desviam do 

caminho racional do conhecimento científico precisariam das chamadas explicações 

sociais para compreender por que ainda existem pessoas que preferem acreditar em todo 

tipo de absurdos, que são quase sempre explorados como preconceitos, diferenças 

culturais, ignorância, falta de conhecimento, etc. A crença na oposição racionalidade 

versus irracionalidade é fruto da perspectiva de quem está do lado de dentro da rede 

olhando para o lado de fora. Mas se formos olhar para o próprio interior da rede 

científica a partir de uma perspectiva histórica, perceberemos que a irracionalidade 

também pertence ao passado das ciências. O princípio da simetria originalmente 

formulado por Bloor, procura exatamente evitar essa dicotomia ao tratar pelo mesmo 

padrão de explicação social tanto a verdade quanto a falsidade na história da ciência. 

Não obstante, Latour adverte que assim como a assimetria que separa a razão da 

desrazão, o princípio da simetria pode também trazer uma imagem distorcida da ciência 

quando ignora que existe assimetria nas relações de força entre domínios do saber.  

O aspecto positivo do relativismo é que, no que diz respeito às formas, não 
se deve reconhecer nenhuma assimetria entre raciocínios. Mas ainda deve 
ser explicado por que nem todos nós temos as mesmas crenças. A 
acusação muda da forma para o conteúdo (...). De questões sobre “mentes” 
e “formas” mudamos agora para questões de choques entre pessoas que 
vivem em mundos diferentes (Latour, 2000: 321-3).     

 

Quando se trata, por exemplo, de falar sobre saúde, doença, cura, tratamento, 

somente algumas pessoas são capazes de falar com legitimidade e de influenciar 

decisões importantes sobre essas questões na vida social. Um número muito grande de 

elementos encontra-se amarrados na rede científica quando procuramos mapear a cadeia 

de associações que sustenta suas afirmações (disciplinas, profissões, artigos, etc.). 



Descreve-se então a passagem da “lógica (esse caminho é reto ou torto?) para a sócio-

lógica (esta associação é mais fraca ou mais forte?)” (Latour, 2000: 330).  

Os estudos sociais sobre a ciência e seus principais representantes, a exemplo 

de Latour, têm recebido uma vigorosa crítica de alguns físicos e filósofos da ciência 

(Sokal & Bricmont, 1999; Bunge, 2000) que têm acusado esta perspectiva de relativista 

e subjetivista, por entender que seus propositores concebem a realidade como um 

construto inteiramente social, sendo esta realidade um produto do sujeito investigador, 

sem lhe conferir qualquer status de independência ou autonomia. Essa discussão sobre 

relativismo é bastante complexa e o presente texto não pretende resolvê-la, embora 

sugira uma reflexão nessa direção. A partir dessa preocupação com o estatuto 

ontológico do real e sua representação pela ciência é que Latour (2001) desenvolve o 

conceito de referência circulante que tenta responder em que medida as ciências são 

construtivistas e realistas, possuem um referente do real e ao mesmo tempo estão 

distantes desse mesmo real. De que modo o real se acha inscrito no discurso científico e 

em que medida ele se perde nesse discurso?   

Para responder a essa questão Latour começa por desconstruir um dos 

pressupostos da filosofia da linguagem segundo o qual a linguagem e o mundo 

constituem duas esferas díspares separadas por uma grande lacuna que deve ser 

superada pela idéia de correspondência entre as coisas e as palavras. Para Latour 

matéria e forma representam os dois extremos de um mesmo contínuo no qual cada 

etapa de produção de inscrições (questionários, tabelas, diagramas, relatórios, artigos, 

etc.) de uma prática científica possui um operador comum que pertence à matéria em 

um dos extremos e à forma no outro; é assim que por um lado um diagrama é mais 

abstrato do que a situação original que o produziu, e por outro lado, ele é mais concreto 

na medida em que pode resumir em poucas linhas a essência de um dado fenômeno. A 

referência circulante corresponde ao ente invariante que é preservado no decorrer das 

sucessivas etapas de transformação dos dados de uma pesquisa e que vai do contato 

imediato inicial com o real até os produtos científicos finais. Uma característica 

fundamental dessa cadeia de transformações é a sua reversibilidade, ou seja, a sucessão 

de etapas deve ser rastreável para que se possa transitar sem obstáculos de um extremo a 

outro, quando for necessário atestar o valor de verdade que circula ao longo da cadeia.  

Uma dinâmica de ganho e perda envolve cada etapa, na qual uma etapa 

posterior implica em perda de localidade, particularidade, materialidade e 



multiplicidade, enquanto envolve simultaneamente um ganho de compatibilidade, 

padronização, texto, cálculo e relativa universalidade em relação às etapas precedentes. 

Os fenômenos não se acham no ponto de encontro entre as coisas e as 
formas da mente humana; os fenômenos são aquilo que circula ao longo da 
cadeia reversível de transformação, perdendo a cada etapa algumas 
propriedades a fim de ganhar outras que as tornem compatíveis com os 
centros de cálculo já instalados (Latour, 2001: 88). 

 

Segundo o modelo proposto por Latour (2001) a ciência não representa a 

realidade como numa pintura realista. Mas sim, vincula essa realidade a uma cadeia de 

mediadores que operam determinadas transformações nos dados a fim de torná-los 

autênticos substitutos de um ente real. Sem essas mediações, instala-se novamente o 

falso problema da correspondência entre linguagem e mundo. Através das mediações 

estabelece-se o laço concreto entre ciência e mundo; um mundo transformado, 

construído, mas também preservado ao longo das sucessivas etapas de circulação da 

referência científica. Através do conceito de referência circulante, Latour permite 

descrever as mediações por meio das quais as ciências falam do mundo, representam-no 

justamente porque transformam-no em algo descritível, passível de ser manejável, 

operado por uma série de transformações com o intuito de preservar um mesmo 

significado: a referência circulante, que se mantém ao longo da cadeia que vai da 

situação original aos produtos finais.     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. UMA PERSPECTIVA PRAGMÁTICA DA 

TRANSDISCIPLINARIDADE  

 

 

A Saúde Coletiva enquanto campo científico de disposição interdisciplinar, 

passa pela renovação conceitual num contexto de evidentes sinais de crise do 

paradigma positivista (Paim & Almeida Filho, 2000). A Epidemiologia, disciplina 

axial da Saúde Coletiva, precisa enfrentar os desafios de superação dos modelos de 

explicação causais (ou multicausais), de funções lineares, em favor da construção de 

abordagens totalizantes, modelos dinâmicos, não-lineares, mais sensíveis à 

complexidade do objeto saúde-doença-cuidados (Almeida Filho, 2000). Nesse 

esforço, recusa-se o limitado enfoque disciplinar e busca-se ultrapassar fronteiras 

através dos campos disciplinares a fim de elaborar sínteses de caráter 

inter/transdisciplinares. 

No âmbito da educação e da pesquisa, importantes universidades brasileiras 

têm empreendido ações de institucionalização de práticas interdisciplinares, a 

exemplo da Unb, que criou o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares 

(CEAM) em 1986, com o objetivo de desenvolver atividades multidisciplinares na 

Universidade de Brasília; a USP criou o Centro de Educação Transdisciplinar 

(CETRANS); a UFMG fundou em 1999 o Instituto de Estudos Avançados 

Transdisciplinares (IEAT) com o intuito de apoiar práticas interdisciplinares já em 

curso na universidade e de incentivar a emergência de projetos transdisciplinares. 

Além disso, o Centro Internacional de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares 

(CIRET), presidido por Basarab Nicolescu, em parceria com a UNESCO 

desenvolveu um projeto: “Educação Transdisciplinar da Universidade”, através do 

qual se pretende infundir no ensino superior o pensamento transdisciplinar, numa 

perspectiva holística que inclui idéias que relacionam paz, cultura, arte, 

espiritualidade e transdisciplinaridade. Este projeto foi apresentado no Congresso 

internacional Que universidade para o amanhã? Em busca de uma evolução 

transdisciplinar da universidade, realizado em Locarno, Suíça, em 1997. 



Mais do que uma discussão acadêmica sobre as relações entre as disciplinas, a 

transdisciplinaridade assume também o caráter de um movimento mais amplo que 

pretende reformar as formas atuais, tomadas como destrutivas, do relacionamento do 

homem com o mundo. Nessa perspectiva foi adotada “A Carta de 

Transdisciplinaridade” no Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade em 

Portugal, no ano de 1994, onde foi reivindicada uma nova visão de mundo mais aberta a 

outras formas de conhecimento (mitos, religiões, arte, poesia, experiência espiritual), 

uma relação mais respeitosa com a natureza e a proposta de uma educação, economia, 

ética e atitude trandisciplinares.  

No âmbito acadêmico, a problematização sobre a transdisciplinaridade teve 

início com Piaget, quando ele apresenta a questão da seguinte forma: Haveria analogias 

entre as ciências, apesar de suas diferenças e especificidades? Piaget (1981) procura 

estabelecer os elos de ligação entre as diversas modalidades de conhecimento científico, 

com vista à construção de estruturas gerais do conhecimento. Esforço importante, 

porém insuficiente, pois sua análise deixa de fora as determinações sociais, políticas, 

econômicas e simbólicas que são também constitutivas do campo das formulações 

lógicas e epistemológicas das ciências. 

Morin (1996:138) chama a atenção para a necessidade de se construir uma 

nova transdisciplinaridade: “É preciso um paradigma de complexidade, que, ao mesmo 

tempo, separe e associe, que conceba os níveis de emergência da realidade sem os 

reduzir às unidades elementares e às leis gerais”. A primeira transdisciplinaridade, 

segundo Morin, ocorrera durante o século XVII, quando os princípios orientadores do 

positivismo (objetividade, redução, análise) promovera a unidade da ciência através da 

unidade do método.  Ao situar a nova transdisciplinaridade no paradigma da 

complexidade, Morin produz um discurso muito abstrato sobre o tema, com pouca 

operacionalidade para os praticantes da ciência. 

Apesar de poucos, tem havido alguns esforços importantes no sentido 

sistematizar o conceito de transdisciplinaridade. Entre eles, destaca-se a contribuição de 

Jantsch, que no âmbito da educação, propôs um detalhado exame das possibilidades de 

relacionamento entre disciplinas. Sua tipologia foi adaptada por Vasconcelos e Bibeau, 

e apresentada por Almeida Filho (1997) que a denominou ‘esquema Jantsch-

Vasconcelos-Bibeau’. Este esquema oferece uma perspectiva evolutiva do processo de 

integração entre as disciplinas; processo que iria de um nível ainda pouco amadurecido 



dessas relações – a multidisciplinaridade - até um nível de máxima satisfação do 

potencial integrador das disciplinas, a transdisciplinaridade.  

A transdisciplinaridade, de acordo com esse esquema (Almeida Filho, 1997), 

se caracteriza pela criação de um campo novo que transcenderia teórica e 

metodologicamente as disciplinas que o originaram. As disciplinas aqui compartilham 

uma mesma axiomática e suas relações de poder tendem a se tornar horizontais. Essa 

definição revela-se ainda idealizada, visto que as disciplinas não colaboram com seus 

conceitos, princípios e métodos numa espécie de sinergia em que o “principio da 

hierarquia” é substituído pelo “princípio da cooperação”. Os agentes representantes dos 

campos disciplinares são possuidores de capital simbólico em níveis diferenciados, o 

que significa que eles possuem a autoridade científica equivalente à posição que 

ocupam na estrutura de distribuição de poder dentro de determinado campo. Os que 

estão numa posição de dominação tendem a desenvolver estratégias de conservação da 

estrutura de poder, enquanto os agentes que estão na posição de subjugação, 

desenvolvem estratégias de transformação do campo com o objetivo de ascender às 

posições de poder (Bourdieu, 2004). O que se vê mais freqüentemente, no lugar de uma 

colaboração harmoniosa entre “disciplinas”, é o embate entre agentes pela aquisição de 

poder.  

Dando um avanço qualitativo a essa discussão, no lugar de uma visão idealista 

das relações interdisciplinares, Almeida Filho (1997) propõe uma perspectiva 

pragmática que viabiliza uma definição alternativa de transdisciplinaridade. Para isso, 

ele desenvolveu uma crítica lógica ao ‘esquema Jantsch-Vasconcelos-Bibeau’, e que 

pode ser resumida em um aspecto fundamental: Os campos disciplinares não são 

entidades substanciais, espaços vazios preenchidos por conceitos, axiomáticas, métodos. 

Eles são permanentemente ocupados por agentes sociais, históricos, dinâmicos, que 

trazem inscrito na sua práxis um dado paradigma que representa o coletivo de 

pensamento a que pertencem. A comunicação interparadgmática não pode se dar pela 

via da tradução dos discursos (teorias, conceitos) de um campo disciplinar para outro, 

pois “o que faz uma disciplina ou um paradigma é muito mais do que uma combinação 

‘método-lógica’. Somente a quem já se encontra ‘dentro’ de um dado paradigma, e que 

por isso já o incorpora (traz no seu corpo, faz dele seu corpo, é por ele possuído etc.), é 

dado ver o seu objeto privilegiado” (Almeida Filho, 1997: 15). Não caberia, portanto, 

falar em relações entre disciplinas, pois não são as disciplinas que interagem, e sim os 



agentes em cada campo, em suas práticas científicas cotidianas, que operam a 

comunicação não pela via da tradução dos discursos, e sim pelos trânsitos que efetuam, 

enquanto sujeitos do discurso. 

Na perspectiva pragmática dois tipos de sínteses são formulados: O primeiro 

tipo é a síntese paradigmática, na qual os especialistas produzem a síntese no interior do 

próprio campo disciplinar. O segundo tipo, o qual reside a originalidade da proposta, é a 

síntese transdisciplinar construída na prática transitiva dos agentes científicos. Como a 

comunicação pela via da tradução dos discursos não é possível, a transdisciplinaridade 

só se efetivaria no trânsito dos sujeitos dos discursos. Uma prática transdisciplinar 

ocorre quando o sujeito transita em pelo menos dois campos disciplinares, num 

processo de “treinamento-socialização-enculturação” no interior desses campos. É a 

existência de “sujeitos anfíbios” - metáfora utilizada para caracterizar os sujeitos que 

aprendem a viver em ambientes distintos – que viabilizará a prática transdisciplinar. 

É preciso chamar a atenção, entretanto, para possíveis riscos decorrentes dos 

trânsitos. O simples trânsito dos sujeitos científicos não é garantia de uma prática 

transdisciplinar bem-sucedida. Os “sujeitos anfíbios” precisam reunir algumas 

condições para efetuar o trânsito com segurança. A primeira delas é consolidar sua 

atuação dentro do próprio campo de sua especialidade. Ele precisa possuir o capital 

simbólico de Bourdieu ou a credibilidade referida por Latour e Woolgar, isto é, deve 

convencer seus pares de que é um pesquisador capaz de operar as conversões de capital 

(produção competente de argumentos, artigos, obtenção de reconhecimento, prestígio, 

capacidade de atrair financiamento, etc.) necessárias para adquirir a legitimidade de um 

especialista competente. Se ele não possui credibilidade diante dos seus colegas, como 

poderá convencê-los dos aportes transdisciplinares? Corre-se o risco de não construir 

nada de sólido em nenhum dos campos. Um outro risco é o de que o processo de 

“treinamento-socialização-enculturação” não seja satisfatório, resultando em um trânsito 

superficial e formal, sem que haja o devido engajamento do sujeito, que irá produzir 

uma síntese no nível apenas da retórica. É quando podem ocorrer transposições 

indevidas de conceitos de uma área do conhecimento para outra, havendo degradação 

semântica em relação ao seu contexto original. Entende-se por degradação a 

ambigüidade, falta de clareza, mudança de significado e perda de informação (Bailey, 

2001). 

 



Sujeito anfíbio na ciência pós-moderna 

A concepção de sujeito científico1 mudou ao longo do tempo. A relação do 

homem com o conhecimento possui características muito marcadas pelo momento 

histórico em que vive, pelo conjunto de possibilidades e constrangimentos com os quais 

cada sujeito pessoalmente se depara na atividade de produzir conhecimento. Nesta 

perspectiva, tentarei traçar o percurso histórico deste sujeito científico, buscando 

identificar a concepção de sujeito construída e alimentada pelo contexto sócio-cultural 

de cada época: Idade Média, Renascença, Modernidade e Pós-Modernidade. Deter-me-

ei mais minuciosamente na concepção de sujeito científico que emerge do contexto pós-

moderno ao explorar o conceito de sujeito anfíbio, novo perfil de sujeito solicitado – e 

já em muitos encarnado – para enfrentar os desafios da ciência pós-moderna.                                                

A Idade Média é um período no qual a religião, sob a influência do 

cristianismo, assume uma posição central nas relações sociais. A intelectualidade da 

época era compelida a produzir conhecimentos situados no campo das idéias anunciadas 

pela Revelação das Escrituras, ou que se estivessem fora desse campo, não o 

contradissessem. É importante frisar que os mais importantes intelectuais da Idade 

Média possuíam uma formação no próprio seio da Igreja: “Todos os estudiosos (...) 

eram clérigos cujas mentes estavam mais inclinadas para os assuntos da salvação e da 

glorificação de Deus do que para questionar os detalhes do universo natural. Viviam 

numa atmosfera que condenava a investigação e o pensamento independente, e não é de 

admirar que nos séculos subseqüentes não tivesse havido especulação científica” 

(Ronan, 1987: 137).  

Com isso, a produção científica/intelectual da época estava circunscrita                                                                                

ao domínio da Igreja. O sujeito científico era um iniciado em alguma Ordem Religiosa; 

portanto deveria cuidar para que idéias pagãs oriundas de fontes gregas ou progressos 

científicos no mundo natural não ameaçassem as convicções religiosas da época. E foi 

esse o esforço feito por pensadores que deram importantes contribuições no campo da 

Física, a exemplo de Roger Bacon, que embora tivesse sido preso por praticar 

ensinamentos perigosos ao declarar que a autoridade das Escrituras deveria ser 

informada pela razão, e esta confirmada pela experiência, não reconhecia conflito entre 

                                                 
1 Estou preferindo usar este termo no lugar de cientista para evitar reduzir a relação do homem com o 
conhecimento lógico-racional ao momento histórico da criação da ciência institucionalizada. 



religião, filosofia e ciência, considerando que o conhecimento das coisas deveria chegar 

ao conhecimento do seu Criador, sob a orientação da teologia.                                                                                                                                                                                                                           

Os séculos XV e XVI marcam a emergência de um novo modo de pensar a 

realidade. É o período conhecido como Renascença que, influenciado pela literatura 

clássica, cultivou os valores do humanismo em toda a sua produção cultural. Alguns 

acontecimentos tiveram uma importância para o desenvolvimento do pensamento 

renascentista: Um deles foi a descoberta de rotas marítimas que demonstrou a 

possibilidade de se descobrir “um novo mundo” apenas pelo ato da observação. Aos 

poucos, o simbolismo religioso ia sendo obrigado a recuar as fronteiras que 

estabeleciam os limites para o conhecimento da natureza. Um outro fato ocorrido neste 

período foi o advento da imprensa, técnica que iria revolucionar a difusão do 

conhecimento (incluindo o das Escrituras) em língua vernácula, pois este processo era 

muito mais eficiente do que aquele realizado por copistas confinados em mosteiros.    

O sujeito científico da Renascença, que era muito afinado com o modelo 

iluminista dos séculos seguintes era o enciclopedista, isto é, aquele que reunia 

simultaneamente múltiplos talentos em campos diversos da atividade humana; um 

exemplo deste sujeito é Leonardo da Vinci – artista, engenheiro, protocientista – que 

traduz bem o ideal iluminista baseado na crença na capacidade do homem em produzir 

conhecimentos através das próprias habilidades sensoriais, e não por meio de uma 

inspiração divina (Outhwaite & Bottomore, 1996). 

Entretanto, é preciso reconhecer as nuanças que caracterizam um dado período 

a fim de evitar o anacronismo no estudo histórico da ciência, isto é, devemos rejeitar 

uma compreensão do passado a partir de critérios próprios do presente. Tendemos a 

esquecer que a imagem que temos da ciência hoje, no lugar de ser um desenvolvimento 

natural, foi gradualmente edificada por atores sociais que reconhecidamente fizeram 

avançar o pensamento científico. É incorreto afirmar que a Renascença representou uma 

“infância da ciência”, da qual Leonardo da Vinci seria a sua maior expressão: Não 

existia àquela época “nem a figura, nem a mentalidade, nem a função social do cientista 

moderno, nem as instituições e as linguagens daquele fenômeno histórico que, após a 

Revolução Científica, designamos pelo nome de ‘ciência moderna’ ” (Rossi, 1992: 54). 

Leonardo não pensava a ciência como um empreendimento público e coletivo. Seus 

apontamentos, longe de constituírem a sistematização que distingue a ciência moderna, 

se limitavam à satisfação da sua curiosidade pessoal. Por outro lado, são reconhecidas 



em sua obra virtualidades que chama a atenção para a emergência de um novo modo de 

pensar a realidade: o caráter fragmentário do conhecimento produzido por Leonardo 

pode significar a recusa de um saber escolástico inatacável e suficientemente global 

para abarcar a solução para todos os problemas. Rossi (idem) afirma que arte e ciência 

se confundiam nos desenhos e pinturas de Leonardo; os desenhos sobre elementos da 

natureza constituíam atos de investigação científica dentro do contexto histórico que lhe 

é particular. 

Os séculos XVII e XVIII foram marcados por transformações tão profundas no 

modus operandi da ciência que se popularizou designá-los como o período da chamada 

Revolução Científica, inaugurada por protagonistas como Copérnico, Kleper, Galileu e 

Newton que embora não tivessem a versatilidade de um Leonardo, também foram 

tratados como gênios pela História da Ciência ao se notabilizarem por suas “grandes 

descobertas”. O que caracteriza de forma mais pregnante a ciência moderna e estabelece 

uma ruptura com a tradição anterior (renascentista e medieval) é a ênfase dada à 

utilização do método científico. Uma forma radicalmente nova de questionar o mundo 

estava se firmando: o sujeito científico renascentista já havia se autorizado a descobrir 

os mistérios do mundo natural, contudo agora urge saber ‘como se pode chegar a um 

conhecimento correto deste mesmo mundo?’. O discurso político-filosófico da ciência 

moderna é a afirmação da existência de um modo correto para se conhecer a realidade. 

 Uma conseqüência importante da ciência moderna é a desmitificação do 

conhecimento. A razão deixa de ser um atributo especial de alguns poucos – eleitos por 

Deus ou por sua genialidade – para se constituir em uma ferramenta acessível a homens 

comuns. A razão é utilizada, operacionalizada, manejada, materializada através do 

método. Portanto, a qualquer um, desde que orientado pelo método científico, era dada a 

chance de alcançar a verdade.  

O sujeito cartesiano – assim chamado por remissão à Descartes, principal 

arauto do discurso moderno – se caracteriza pela reverência ao método analítico, 

processo de redução do objeto investigado às suas partes mais elementares. Este modo 

de conhecer a realidade é inspirado pelo espírito do mecanismo autômato que invadiu a 

Europa no século XVII e representava o fascínio provocado pelo desenvolvimento das 

máquinas: a metáfora mais representativa desta concepção é a imagem do universo 

como um grande relógio, cujas engrenagens representavam as partes do universo e os 

movimentos gerados pelas mesmas explicavam os eventos e suas regularidades. 



Fragmentado não era apenas o objeto a ser conhecido, mas também o sujeito 

conhecedor; o sujeito cartesiano era cindido quanto ao problema mente-corpo. 

Descarte assumia uma posição dualista, isto é, mente e corpo possuíam naturezas 

distintas, embora reconhecesse algum grau de interação entre eles. Na concepção de 

Descartes a mente tinha essencialmente a função de abrigar o pensamento e a 

consciência, possibilitando o conhecimento do mundo exterior, enquanto o corpo à 

semelhança de uma máquina, funcionava em termos mecânicos (Cottingham, 1999). 

Esta construção de sujeito fragmentado nas dimensões mental e corporal traz 

implicações importantes para o processo de produção do conhecimento, o que será 

abordado mais adiante quando examinarei a noção de sujeito anfíbio.                   

A necessidade de superação dos enfoques reducionistas em ciência é um tema 

que ganhou bastante expressão nos últimos anos. O século XIX foi particularmente 

marcado pelo processo de disciplinarização e especialização. Foram criadas instituições 

destinadas a produzir e reproduzir conhecimentos estruturados a partir da fragmentação 

do objeto com o intuito de dar conta dos distintos domínios da realidade (Wallerstein et 

all, 1996). Como subproduto do sujeito cartesiano e resultado da intensificação da 

prática institucional da ciência moderna, ganha expressão e legitimidade social a figura 

do sujeito especialista por meio do investimento em academias com suas estruturas 

departamentais e da profissionalização de novos ramos do saber sob o pretexto de maior 

produtividade. Produziram-se campos disciplinares rigorosamente delimitados no 

interior dos quais o sujeito especialista desenvolveu um olhar em profundidade em 

recortes cada vez mais modestos do objeto.  

A noção de territórios bem demarcados e apropriados por seus exploradores 

traduz bem a imagem do sujeito especialista. Utilizo aqui a definição de território 

apresentada por Haesbaert (2002) segundo a qual se destaca a dimensão cultural na 

concepção de território, enquanto um espaço dotado de identidade. O especialista 

compartilha com seus pares uma cultura particular, com sua linguagem própria, sua 

versão sobre o mundo, suas tradições, em fim, uma práxis específica que só se apreende 

fazendo, partilhando, convivendo com o grupo em seu território identitário.         

A pós-modernidade tem sido caracterizada (Lipovetsky, 1993) como a era do 

vazio, da indiferença, da desconstrução de convicções modernas como a crença no 

futuro, na ciência e na tecnologia, em que se admite que a ciência é apenas um saber 

entre outros, mas não necessariamente o melhor. A sociedade pós-moderna cultua o 



narcisismo, exacerbação do individualismo no qual se verifica o esvaziamento da vida 

pública em favor de um super-investimento emocional na vida privada. A super 

especialização no campo científico vem reforçar essa tendência ao esvaziamento da vida 

pública da ciência, isto é, a ciência como um saber que pode ser apropriado pelo público 

não-científico. Testa (1992: 121) chama a atenção para o estilo elitista do poder técnico: 

“Há um estilo elitista, de palavras difíceis e códigos secretos, cuja principal função não 

é servir de meio de comunicação rápido entre especialistas ou técnicos, mas impedir a 

transmissão do conhecimento para amplas camadas de população, como meio de reter, 

junto com a informação, o poder por ela gerado”. A atividade científica no lugar de um 

fim em si mesmo, tornou-se um meio de concentrar o poder numa sociedade capitalista 

que se fundamenta na competitividade. Em meio a uma crise no interior da ciência pós-

moderna marcada pela fragmentação do conhecimento produzido, outros valores são 

evocados como tentativa de renovação do perfil do sujeito científico da pós-

modernidade. E é isto que iremos agora explorar com a noção de sujeito anfíbio. 

A proposição do sujeito anfíbio é uma reflexão sobre as possibilidades 

concretas de superação da crise instalada pelo paradigma da especialização consolidado 

a partir da ciência moderna. Como afirma Santos (1989:13) o distanciamento e a 

estranheza do discurso científico se reproduz não apenas em relação ao discurso do 

senso comum ou aos discursos religioso e estético, mas também se dá “no próprio 

interior da comunidade científica na medida em que o avanço da especialização torna 

impossível ao cientista, e já não apenas ao cidadão comum, compreender o que se passa 

(e por que se passa) à volta do habitáculo (cada vez mais estreito) em que vive em 

Scientiápolis”. 

Primeiramente seria interessante começar por examinar a metáfora do anfíbio. 

Os anfíbios são animais vertebrados cuja vida se divide em duas fases: uma fase larvária 

aquática e outra fase terrestre. O prefixo amphi do grego significa ‘de ambos os lados’, 

‘de uma e de outra espécie’, e bio significa ‘vida’ (Cunha, 1986); anfíbio significa então 

vida de dupla espécie. Esses animais possuem uma enorme capacidade de adaptação ao 

meio ambiente em que vivem; durante a fase aquática desenvolvem uma calda achatada 

lateralmente que permite a natação; sua anatomia se assemelha à do peixe, 

particularmente pela presença de brânquias. A aquisição da forma adulta ou 

metamorfose, que implica a passagem para o meio terrestre, envolve o desenvolvimento 

progressivo dos membros, o desaparecimento da calda e das brânquias, e a formação de 



uma respiração pulmonar, assim como a reestruturação de numerosos órgãos, 

especialmente os digestivos e os circulatórios (Salem, 1995).  

O sujeito anfíbio possui como principal característica a adaptabilidade. O 

trânsito dos sujeitos em pelo menos dois campos disciplinares – ou em dois ambientes 

distintos para ser fiel à metáfora, ou como diria Haesbaert (2002) em espaços dotados 

de identidade – exige conforme Almeida Filho (1997) um processo de “treinamento-

socialização-enculturação” no interior desses campos. Um trânsito superficial, que se 

limitasse à retórica, não operaria a transformação necessária que possibilitaria uma 

prática anfíbia. 

Esse novo princípio transdisciplinar pressupõe uma posição diferente da 

defendida por Descartes quanto ao problema mente-corpo. Enquanto Descarte concebia 

que esta relação se dava entre duas entidades essencialmente distintas, na qual a mente 

tinha uma primazia sobre o corpo na medida em que cabia àquela a função suprema de 

pensar/conhecer e a este último a função de responder mecanicamente aos comandos da 

engrenagem, Almeida Filho sugere uma unidade mente/corpo no processo de produção 

do conhecimento. É preciso incorporar um dado paradigma, “trazê-lo no corpo”, 

“possuí-lo”, “fazer dele seu corpo” para então conhecer um dado objeto. O 

conhecimento não é o produto de uma entidade abstrata chamada de mente, portanto as 

interações entre campos disciplinares distintos não dependem apenas de um debate entre 

idéias diferentes, uma troca de pontos de vista sobre um objeto, de traduções no nível da 

retórica, mas pressupõe fundamentalmente um processo de aprendizagem vivencial, na 

qual conhecer implica em acumular experiências, no sentido de práticas, habilidades.  

Um dos debates que se estabelece na pós-modernidade é o fim dos territórios 

como resultado da emergência de uma nova modalidade de tempo: o tempo real, 

instantâneo, que estaria suprimindo a noção de espaço. O tempo do conhecimento 

também se comprimiu; a velocidade com que se avelhenta o novo é espantosa! No 

período do desenvolvimento inicial das Academias as disciplinas viviam por muito mais 

tempo do que seus mestres; hoje elas envelhecem mais rápido do que seus aprendizes. E 

essa necessidade de se atualizar se coaduna com a necessidade de superar a 

fragmentação do viés disciplinar: O sujeito anfíbio transpassa fronteiras disciplinares, 

redefinindo territórios. Aproprio-me mais uma vez da compreensão de Haesbaert (2002: 

49) sobre o problema da desterritorialização nas sociedades pós-modernas, quando 

defende que ocorre paralelamente um processo de reterritorialização com base na 



dinâmica simbólico-cultural que imprime novas formas de organização territorial: “Um 

território múltiplo, onde devemos implementar não uma identidade una e pouco 

permeável ou, ao contrário, a diluição de todas as identidades, mas o convívio entre 

várias construções identitárias, inclusive aquela que envolve a opção de compartilhar 

múltiplos territórios”. As idéias de convívio com a multiplicidade, permeabilidade 

identitária e rearranjo das fronteiras territoriais traduzem práticas do sujeito anfíbio.                    

Muito apropriadamente Fridman (2000) chama a atenção para as dificuldades 

encontradas pelos sujeitos na construção de suas identidades num mundo marcado pela 

multiplicidade e pela fragilidade institucional. O sujeito anfíbio deve realizar a tarefa de 

autoconstituição, isto é, deve escolher em meio à pluralidade de disciplinas, quadros 

teóricos, paradigmas, aqueles com os quais irá constituir sua identidade, 

permanentemente re-inventada mediante a multiplicidade e transitoriedade que jamais 

se esgotam. Como corolário, o sujeito anfíbio realiza sínteses provisórias; tem 

consciência da relativização que caracteriza o seu mundo, adotando, portanto, uma 

atitude de flexibilidade frente ao sistema simbólico adotado, dada a viabilidade de êxito 

de outros sistemas alternativos à escolha efetuada (Figueira apud Berger, 1978).  

Quanto ao processo de produção do conhecimento existe uma tensão das 

esferas individual/coletivo no modelo do sujeito anfíbio. O conhecimento científico 

produzido pelo sujeito anfíbio não é o resultado de um trabalho individual, operado pela 

genialidade de cientistas particulares. O processo de produção do conhecimento 

científico por meio do sujeito anfíbio é fundamentalmente coletivo, social. Mesmo 

quando se destaca a importância de apenas um indivíduo no cenário das inovações 

conceituais e tecnológicas, nenhuma descoberta ou contribuição particular seria possível 

se não estivesse referendada por uma rede social de co-construção. É sempre uma 

determinada comunidade de praticantes de uma ciência quem decide aceitar este ou 

aquele paradigma, e por um processo dialético, o paradigma compartilhado constrangerá 

os limites e as possibilidades de suas ações. Por outro lado, para a existência de sujeitos 

anfíbios é necessária a iniciativa individual de pesquisadores interessados na 

diversificação da sua formação. Não supõe, portanto, uma reforma institucional no 

ensino – embora não se faça nenhuma objeção, talvez este seja um caminho mais longo 

e difícil – mas uma transformação das práticas cotidianas dos sujeitos científicos 

comprometidos com essa mudança.  



O sujeito anfíbio é, portanto, agente transformador da realidade, no sentido 

apontado por Fridman apud Touraine (2000), o qual opera uma distinção entre 

indivíduo e sujeito: enquanto o indivíduo é um simples consumidor da sociedade, o 

sujeito é produtor de si mesmo e da sociedade, assumindo sua função de ator social 

capaz de contestar a racionalidade dominante e se engajar na luta pela emancipação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MÉTODO: CONSTRUINDO O OBJETO 

 

 

 

 

A presente investigação se situa no marco teórico-metodológico da pesquisa 

qualitativa. No método estão incorporadas as concepções teóricas, o conjunto de 

técnicas para apreensão da realidade, bem como as possibilidades criativas do 

pesquisador (Minayo, 2004). Dessa forma, o método não representa apenas o meio de 

obter dados sobre os fenômenos; mais do que isso, ele concorre para definir a própria 

natureza dos fenômenos.    

 

3.1 – Descrição do campo e dos sujeitos da pesquisa 

3.1.2. – O INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA (ISC) – UFBA 

O Conselho Universitário da Universidade Federal da Bahia, no dia 5 de agosto 

de 1994, aprova a criação do Instituto de Saúde Coletiva (ISC) como nova unidade 

acadêmica de ensino, pesquisa e extensão no campo da Saúde Coletiva. Nascido da 

experiência de 20 anos em ensino, pesquisa e extensão do Departamento de Medicina 

Preventiva da Faculdade de Medicina (DMP/FAMED/UFBA), o ISC enfrentou o 

desafio de criar uma identidade própria, afirmando sua autonomia conceitual em relação 

ao campo da medicina, num contexto de renovação paradigmática nos marcos teóricos 

da Saúde Pública:  

As escolas de Saúde Pública deverão fortalecer seu processo de 
independência com relação às faculdades e escolas de medicina. Este é um 
campo de luta política e, conseqüentemente, de dis-cussão de poder. 
Requer uma estratégia global ba-seada em propostas teóricas aptas para, 
simul-taneamente, transcender e incluir a medicina no desen-volvimento de 
uma prática promotora de saúde. O conceito de ‘espaço transdisciplinar’, 
que propomos para a saúde publica como ciência, tende a desestruturar a 
idéia de faculdade ou escola como organização auto suficiente para a 
formação/produção de profissionais (Documentos Básicos, 1995 apud 
Rodriguez, 1994).  

 

Ao longo desses dez anos de existência, o ISC se constituiu enquanto ‘centro 

de excelência’ nos âmbitos do ensino, pesquisa e cooperação técnica, tendo como 



imagem-objetivo desde a sua criação a concretização de um espaço de saberes 

interdisciplinares.     

O Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva foi criado em 1973 com o 

Mestrado em Saúde Comunitária, vinculado ao DMP/FAMED/UFBA, inicialmente em 

duas áreas de concentração (Epidemiologia e Política/Administração de saúde). Em 

1989, implantou-se o Doutorado em Saúde Coletiva, inicialmente com área de 

concentração apenas em Epidemiologia. Atualmente a pós-graduação oferece aos cursos 

de mestrado e doutorado três áreas de concentração: Epidemiologia; 

Gestão/Planejamento em Saúde e Ciências Sociais em Saúde. Em 2001 o Instituto 

introduziu o Curso de Mestrado Profissionalizante em Saúde Coletiva. Oferece também 

cursos de pós-graduação lato-senso em áreas como Saúde do Trabalhador, Informação 

em Saúde, Comunicação em Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e 

Gestão de Sistemas de Saúde. Realiza intercâmbio entre docentes, discentes e em 

projetos colaborativos com universidades e centros de pesquisa nacionais e 

internacionais, dentre eles a Fiocruz, o IMS/UERJ, a Faculdade de Saúde Pública da 

USP, a universidade Federal do Ceará, Université de Montreal (Canadá), University of 

London (Inglaterra), Universidade de Barcelona (Espanha), Harvard University (EUA), 

entre outros. 

O ISC dispõe de programas integrados de pesquisa e cooperação técnica nas 

seguintes áreas temáticas: Epidemiologia das Doenças Infecciosas/Deficiências 

Nutricionais (ao qual o Projeto Bahia Azul pertence); Política, Planejamento e Gestão 

em Saúde; Gênero e Saúde (MUSA); Saúde Ambiental e do Trabalhador; Modo de vida 

e Saúde, e Família e Saúde. Atualmente, está em tramitação a proposta de criação do 

curso de graduação em Saúde Coletiva. 

 

3.1.3. – O PROJETO BAHIA AZUL  

Financiado pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado da 

Bahia, este projeto tem como objetivo central avaliar o impacto sobre a saúde do 

Programa de Saneamento Ambiental de Salvador e Cidades do Entorno da Baía de 

Todos os Santos (Programa Bahia Azul), executado pelo Governo do Estado. Se propôs, 

portanto, avaliar uma realização (uma mega intervenção ambiental na área de 

saneamento) do seu próprio financiador.                            



Seus objetivos gerais são: 

1) Avaliar o impacto das medidas de saneamento, resultantes do programa Baía 

Azul, sobre os níveis de saúde das populações que habitam as áreas de influência das 

bacias de esgotamento sanitário de Salvador e de outros municípios do entorno da Baía 

de Todos os Santos que estão sendo beneficiados. 

2) Transferir as tecnologias de avaliação para grupos técnicos dos órgãos do 

Governo. 

3) Suprir os programas de educação ambiental com informações técnico-

científicas apropriadas. 

A coleta de dados foi iniciada em 1997 e finalizada em fevereiro de 2005, 

devido aos atrasos nas obras de implantação do programa de saneamento. O estudo 

compreendeu três fases de coleta de dados:  

• A primeira corresponde à pré-intervenção (antes da implantação do 

Programa), portanto, sem saneamento, no período de 1997-1998. 

•  A segunda foi durante a implantação do Programa; portanto, com pouco 

saneamento, no período de 2000-2001. 

• A terceira fase correspondeu à pós-intervenção (após a implantação do 

Programa), com saneamento. Só nesta fase é que foram feitas as 

ligações sanitárias dos domicílios à rede de esgoto do Baía Azul, medida 

que mais interessava à pesquisa do Bahia Azul do ponto de vista de 

avaliação de impacto. Esta fase compreendeu o período de 2003-2004.  

 

Entre as ações desenvolvidas pelo Programa de Saneamento Ambiental as mais 

importantes são: expansão do sistema de esgotamento sanitário, ligações domiciliares, 

aumento do nível de abastecimento de água potável nos domicílios e aumento da 

capacidade de coleta de resíduos sólidos. 

A fim de dar conta da complexidade de avaliar um conjunto de intervenções 

ambientais em um espaço urbano socialmente complexo como a cidade de Salvador, o 

Projeto Bahia Azul articulou um conjunto de estratégias metodológicas definidas em 

três níveis: 



• Nível Macro-epidemiológico – Avaliou o impacto sobre a mortalidade, 

os internamentos hospitalares e notificação de doenças, mensurados 

através de uma série de indicadores gerais e específicos (coleta e 

análise de dados secundários). Neste nível foi construído um sistema de 

informação geográfica em saúde que permitiu a localização espacial das 

ocorrências;  

• Nível Micro-epidemiológico – Avaliou o impacto sobre (a) incidência 

e prevalência de diarréia infantil; (b) estado nutricional das crianças; (c) 

taxas de infecção e reinfecção por parasitas intestinais; (d) padrões de 

marcadores imunológicos de exposição a alguns agentes infecciosos; 

(d) indicadores percebidos de saúde e bem-estar. Neste nível foram 

definidas 23 “áreas sentinelas”, metodologia inovadora para o 

monitoramento de diferentes problemas de saúde. 

• Nível Antropológico – Analisou (a) a experiência social de ter, 

adoecar e morrer de diarréia infantil nas unidades domésticas de dois 

bairros (Nova Constituinte e Baixa da Soronha) que sofreram a 

intervenção do programa de saneamento ambiental; (b) os saberes 

populares (etnomédicos e biomédicos) referentes à diarréia; (c) as 

práticas relacionadas à auto-atenção na comunidade; (d) os hábitos de 

limpeza e higiene nos espaços público e privado.     

 

O Projeto Bahia Azul está inserido em um dos programas de pesquisa do 

Instituto de Saúde Coletiva/UFBA – Programa Integrado de Doenças 

Infecciosas/Deficiências Nutricionais (PIDI/DN) –, e não está isolado, portanto, de 

outros processos investigativos pertencentes a este programa. O elo mais importante de 

articulação do Bahia Azul dentro deste programa é o Projeto “Diarréia Infantil: 

Epidemiologia Ambiental e Molecular e Repercussões no Desenvolvimento Físico e 

Mental” (habitualmente conhecido como o PRONEX). O PRONEX surgiu como uma 

oportunidade de angariar maiores recursos para o aprofundamento de uma problemática 

estudada no âmbito do Bahia Azul: a questão da diarréia infantil, antes examinada neste 

último apenas quanto a sua incidência. O PRONEX envolve a participação de 

pesquisadores em diversas áreas (epidemiologia, estatística, antropologia, nutrição, 



desenvolvimento mental, clínica, virologia, bacteriologia e biologia molecular). 

Portanto, a íntima relação entre estes dois projetos permitiu que um dos produtos 

desenvolvido no âmbito do PRONEX (“Health and poverty-related factors in pre-school 

children’s cognitive function: a cohort study in Brazil”) fosse contemplado pelo 

presente trabalho.  

 

3.1.4. – A EQUIPE DE PESQUISA DO PROJETO BAHIA AZUL E OS SUJEITOS 

INVESTIGADOS 

 A equipe de pesquisa do Projeto Bahia Azul é composta por 19 pesquisadores, 

com a seguinte distribuição por disciplinas: 6 epidemiologista, 2 nutricionistas, 2 

antropólogas, 2 engenheiros sanitários, 1 geógrafo, 3 estatísticos, 1 sociólogo e 2 

economistas. Nem todos os pesquisadores participaram de todas as etapas da pesquisa, 

portanto esses sujeitos tiveram diferentes níveis de participação ao longo da pesquisa, 

que teve uma duração total de oito anos. Além desses pesquisadores, o projeto contou 

com a participação de quatro supervisores de campo, 23 entrevistadoras, cinco técnicos 

de laboratório, um motorista e uma secretária. 

Dadas as dimensões desta pesquisa epidemiológica, as limitações de tempo 

exigidas para a conclusão do mestrado, bem como a natureza do objeto de investigação 

que me propus abordar, não havia condições de abarcar a totalidade dos sujeitos e das 

práticas desenvolvidas nesta pesquisa. Desta forma, algumas escolhas se fizeram 

necessárias: Foram selecionados sete dos dezenove pesquisadores do grupo total para 

compor o grupo dos sujeitos aqui analisados em suas trajetórias profissionais, no 

Capítulo 5. Esta seleção obedeceu ao critério de identificação dos produtos gerados no 

processo de pesquisa que abrangeram saberes de diferentes disciplinas do Projeto. A 

partir da identificação destes produtos, foram selecionados os principais sujeitos 

participantes na construção destes produtos, como apresentado no quadro abaixo: 

 

 

 



PRODUTOS INTEGRADORES2 PRINCIPAIS PESQUISADORES 
ENVOLVIDOS 

“Resíduos sólidos domiciliares urbanos e 
diarréia infantil em Salvador” (Tese de 
Doutorado de Rita Rego) 

• Rita Rêgo   

• Cristina Larrea  

Ficha de Observação de Comportamentos e 
Situações – Crianças 0-3 anos. 

• Agostino Strina  

• Cristina Larrea  

Estudo PRONEX – “Health and poverty-
related factors in pré-school children’s 
cognitive function: a cohort study in Brazil” 

• Darci Neves          

 

 

Segue então a caracterização destes sujeitos: 

• Rita Rêgo: Médica e Doutora em Saúde Coletiva na área de Epidemiologia, 

ISC/UFBA.  

• Cristina Larrea: Doutora em Antropologia e Professora da Universidade de 

Barcelona. 

• Agostino Strina: Médico e Doutor em Saúde Coletiva na área de Epidemiologia. 

• Darci Neves: Médica e PhD em Epidemiologia Psiquiátrica.  

 

3.1.5. – Considerações éticas sobre a identidade dos sujeitos  

O presente trabalho não deixa de ser uma ação que interfira na vida das pessoas 

pesquisadas. A problemática da transdisciplinaridade no Projeto Bahia Azul discute 

uma faceta do trabalho dos pesquisadores envolvidos neste projeto. Mais do que isso: 

pode revelar conflitos, competições, contradições, mas também aspectos positivos como 

cooperação, entendimento, co-produção, em fim, uma série de elementos presentes em 

qualquer relação de trabalho, como a atividade científica. Portanto, algumas 

considerações éticas se fazem necessárias diante das escolhas empreendidas no decorrer 

da construção do texto.   

                                                 
2 A denominação de produtos integradores não tem aqui qualquer conotação classificatória; serve apenas 
para referir um produto da interação entre conhecimentos de campos distintos.  
 



Este trabalho possui algumas peculiaridades em relação ao contexto no qual ele 

se inscreve. O fato de realizar uma investigação no Instituto de Saúde Coletiva, que 

descreve as trajetórias profissionais de sujeitos que pertencem a esta mesma instituição, 

trouxe um problema difícil de contornar que foi a questão da preservação do anonimato 

desses sujeitos. A descrição das trajetórias tal como está sendo trazida aqui, revelaria 

inevitavelmente a identidade real por trás dos nomes fictícios, sobretudo para a 

comunidade do ISC. Diante deste impasse, e tentando evitar construir uma falsa 

aparência de anonimato com a introdução de nomes fictícios, resolvemos propor aos 

sujeitos da pesquisa a revelação de suas verdadeiras identidades neste trabalho, pois 

entendemos que esta iniciativa não traria nenhum prejuízo ético para os mesmos.       

As normas éticas devem ser sempre balizadas pelas situações concretas nas 

quais elas são aplicadas; não devem ser tomadas, portanto, como axiomas 

inquestionáveis. A revelação dos nomes verdadeiros desses sujeitos foi uma decisão 

acordada por todo o grupo e foram tomadas algumas medidas para orientar esta decisão. 

Após a redação do texto que descreve cada uma dessas trajetórias, encontrei-me com 

cada um dos sujeitos/pesquisadores individualmente, e mostrei-lhes o texto final. Nesta 

mesma ocasião explicitei oralmente quais seriam os propósitos da seção ‘trajetória 

profissional’ no interior do capítulo que a aborda, e no conjunto da dissertação. A partir 

de então obtive o consentimento de todo o grupo para informar as suas reais identidades 

nos Capítulos 5. No Capítulo 4, consideramos que seria dispensável a revelação das 

identidades reais, e por isso procedemos à utilização de nomes fictícios. 

 

3.2. A construção dos dados 

3.2.1. ETAPA I  

Este estudo originou-se da minha experiência como bolsista de iniciação 

científica em uma pesquisa mais ampla desenvolvida no Instituto de Saúde Coletiva no 

ano de 1998 e coordenada pelo Professor Dr. Naomar de Almeida Filho: “Uma 

etnografia da Epidemiologia: Estudo das práticas científicas de duas investigações 

epidemiológicas em Salvador-Ba”3, tendo como perspectiva de análise estudos em que a 

ciência é analisada in loco, em sua práxis cotidiana de pesquisa.  

                                                 
3 Este pesquisa teve como um dos produtos uma tese de mestrado de um dos bolsistas que participou da sua 
execução: Silva, Luís A. V. da. Produção e comunicação de sentidos de saúde em práticas concretas de investigação 



A Etnografia da Epidemiologia se apóia na perspectiva dos estudos de Latour e 

de Knorr-Cetina, em que a ciência é analisada in loco, constituindo uma etnografia da 

ciência epidemiológica na sua prática cotidiana de pesquisa. Em termos analíticos se 

insere na abordagem compreensiva de uma epistemologia hermenêutica na linha 

proposta por Santos (1989: 12), para quem:  

 

O recurso ao círculo hermenêutico para compreender criticamente a ciência 
moderna tem uma justificação específica. A reflexão hermenêutica visa 
transformar o distante em próximo, o estranho em familiar, através de um 
discurso racional (...), orientado pelo desejo de diálogo com o objeto de 
reflexão para que ele ‘nos fale’, numa língua não necessariamente a nossa, 
mas que nos seja compreensível, e nessa medida se nos torne relevante, 
nos enriqueça e contribua para aprofundar a autocompreensão do nosso 
papel na construção da sociedade, ou, na expressão cara à hermenêutica, 
do mundo da vida.   

 

Embora eu não tenha participado desta fase de coleta de dados etnográficos – 

pois a minha inserção como bolsista de iniciação científica nesta pesquisa se deu numa 

fase posterior à coleta –, o material etnográfico produzido nesta fase integra o corpus de 

dados aqui trabalhados. As seguintes técnicas foram utilizadas nesta etapa etnográfica: 

registro em diário de campo, gravação (em fitas cassete) de entrevistas semi-dirigidas 

com os participantes do Projeto Bahia Azul e observação sistemática da rotina de 

trabalho – shadowing – de alguns dos pesquisadores em sua prática cotidiana. O 

objetivo, portanto, através da observação-participante, foi concretizar uma rotina de 

trabalho, transformando o distante em familiar. 

Este material produzido reúne subsídios para a análise do primeiro eixo 

temático deste trabalho, a saber, a reflexão sobre o percurso percorrido pelos dados no 

contínuo qualidade-quantidade durante o processo de construção dos fatos 

epidemiológicos (Capítulo 4). Com o olhar focalizado sobre as práticas cotidianas da 

ciência epidemiológica buscou-se dirimir as fronteiras que separam ciência e sociedade, 

e como resultado, desconstruir os pressupostos positivistas que informam discursos 

epistemológicos sobre o saber epidemiológico.     

O presente trabalho toma para análise apenas uma, das duas investigações 

epidemiológicas contempladas pela pesquisa maior, a saber: o Projeto Bahia Azul – 

Avaliação do impacto sobre a saúde do Programa de Saneamento Ambiental de 

                                                                                                                                               

epidemiológica. Dissertação de Mestrado, Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Salvador: 
ISC/UFBA, 2001. 



Salvador e Cidades do entorno da Baía de Todos os Santos. Esta escolha se deu por uma 

razão muito simples: o Projeto Bahia Azul, diferentemente do Projeto BCG (Avaliação 

da eficácia do uso da segunda dose de BCG na idade escolar), conta com uma equipe 

multiprofissional de pesquisadores (epidemiologistas, geógrafos, engenheiros sanitários, 

nutricionistas, estatísticos, antropólogos e economistas). Esta heterogeneidade de 

perspectivas permitiu discutir a dinâmica das relações estabelecidas entre alguns desses 

agentes, oriundos de diferentes campos disciplinares, situadas em um determinado 

espaço acadêmico, para a produção do conhecimento em suas práticas cotidianas de 

pesquisa. 

 

3.2.2. ETAPA II 

Como parte da minha atuação como bolsista de iniciação científica na pesquisa 

acima referida, comecei a desenvolver, no ano de 2000, uma estratégia de aproximação 

do objeto de investigação do presente trabalho. Participei de algumas reuniões de 

trabalho com a equipe do Projeto Bahia Azul, nas quais eram discutidos assuntos 

técnico-administrativos da rotina de trabalho do grupo. Elaborei, com o 

acompanhamento do meu orientador, um roteiro de entrevistas que contemplou aspectos 

como: a trajetória dos agentes/pesquisadores do Projeto Bahia Azul, a identidade 

profissional destes agentes, o processo de pesquisa e os campos disciplinares 

envolvidos na pesquisa (ANEXO). Com este roteiro foram realizadas 15 entrevistas 

semi-estruturadas com os principais pesquisadores de cada campo disciplinar. Com 

estas categorias mais gerais abordo:  

• Trajetória dos agentes/pesquisadores – Uma descrição das trajetórias 

profissionais dos pesquisadores, na qual procuro identificar experiências profissionais, 

preocupações teóricas, titulações, premiações, o processo de inserção no Projeto Bahia 

Azul, experiências significativas para a formação, bem como a possibilidade de 

caracterização do perfil do sujeito anfíbio, no sentido definido por Almeida Filho 

(1997) como um sujeito que em sua trajetória profissional passou por um processo de 

“treinamento-socialização-enculturação” no interior de pelo menos dois campos 

disciplinares.   

• Identidade profissional – Buscou-se caracterizar o pertencimento dos 

agentes a campos disciplinares e filiações teóricas no interior desses campos. Situando a 



identidade profissional como parte dos processos de socialização em instituições 

descritos por Berger e Luckmann (1995), compreendemos a identidade profissional 

como a interiorização de sub-mundos institucionais com base na divisão do trabalho e 

na distribuição social do conhecimento.   

• Processo de pesquisa – Identificou-se as atividades/produtos da prática de 

pesquisa que envolveram interações entre pesquisadores de diferentes campos 

disciplinares. 

• Campo disciplinar – procurei obter uma compreensão das orientações 

teóricas dos pesquisadores envolvidos na elaboração dos produtos integradores 

analisados neste trabalho, a partir das referências bibliográficas sugeridas por esses 

mesmos pesquisadores.  

Esta segunda incursão metodológica pretendeu dar conta do segundo eixo 

temático do presente trabalho: a caracterização de uma prática concreta de pesquisa com 

base em uma perspectiva pragmática da transdisciplinaridade, privilegiando a práxis dos 

agentes científicos nos trânsitos que efetuam no âmbito de diferentes ‘culturas 

disciplinares’ (Capítulos 5 e 6).   

 

3.2.3. ETAPA III 

Esta constituiu a etapa construída a partir da minha inserção no curso de 

mestrado que deu origem à presente dissertação. Consistiu na complementação dos 

dados acima referidos, mais especificamente com o fito de fazer um levantamento dos 

produtos gerados pelo grupo (artigos, relatórios, métodos, instrumentos, etc.) que 

refletissem uma tentativa de integração entre ferramentas conceituais oriundas de 

campos disciplinares distintos. Deste levantamento, foram selecionados três produtos 

com tais características: 

• Health and poverty-related factors in pré-school children’s cognitive 
function: a cohort study in Brazil  

Disciplinas envolvidas: Epidemiologia e Psicologia.  

• Ficha de Observação de Comportamentos e Situações – Crianças 0-3 

anos – Disciplinas envolvidas: Epidemiologia e Antropologia 

• Resíduos sólidos domiciliares urbanos e diarréia infantil em Salvador – 

Disciplinas envolvidas: Epidemiologia e Antropologia 



       

3.3. A vigilância epistemológica do processo de investigação 

Algumas palavras precisam ser ditas sobre a posição do sujeito de investigação 

nesta pesquisa. Minha formação acadêmica teve uma forte presença das linhas de 

pesquisa das quais participei durante a minha experiência como bolsista de iniciação 

científica nesta instituição. No segundo ano de graduação no curso de Psicologia 

(UFBA), estava interessada em atuar na área de pesquisa, e foi então quando me inseri 

em uma das linhas de investigação do ISC, que era uma interface entre saúde, família e 

desenvolvimento humano, sob a coordenação da Profa. Dra. Ana Cecília de Sousa 

Bastos. Neste programa trabalhei durante três anos (1996-1999), quando então no ano 

de 1999 surgiu a oportunidade de participar de um outro tema de investigação 

desenvolvido no Instituto naquele período, no âmbito da sociologia da ciência 

epidemiológica, coordenado pelo Prof. Dr. Naomar de Almeida Filho. Permaneci neste 

trabalho durante mais um ano até a conclusão da minha graduação.  

Como fica claro nesta breve trajetória da pesquisadora deste estudo, a relação 

que ela estabelece com o campo de sua investigação não é neutra; ora, isso ocorre em 

qualquer trabalho de pesquisa, diriam os críticos do empirismo. Entretanto, quanto mais 

familiarizado estiver o pesquisador com o campo de sua investigação, maior será o 

esforço reflexivo de distanciamento, constituindo o primeiro movimento do trabalho 

científico. Quando esta situação não se coloca, o processo em geral segue na direção 

familiarização-distanciamento. No meu caso, porém, fez-se necessário um duplo 

movimento de distanciamento, que foi o processo de distanciamento-familiarização-

distanciamento em relação ao campo de investigação – o Instituto de Saúde Coletiva –, 

que ocupa um lugar de proximidade na vida profissional e no afeto da pesquisadora. 

Despojar-se das impressões primeiras, dos lugares comuns, das disputas de poder dentro 

do próprio instituto entre as áreas de concentração (Planejamento e Gestão; 

Epidemiologia e Ciências Sociais na qual me incluo), especialmente entre estas duas 

últimas áreas em vista da desigualdade de forças no campo científico da Saúde Coletiva, 

foi uma tarefa que exigiu vigilância constante. Foi necessário operar a transformação de 

sujeito da vida cotidiana que vem desenvolvendo atividades de pesquisa na instituição 

ISC em sujeito epistêmico (Testa, 1997) a partir do qual o processo de objetivação 

permitiu desfazer-me dos pre-conhecimentos e hábitos mentais do cotidiano.  



4. A PRODUÇÃO DE SENTIDOS NA CONSTRUÇÃO DOS FATOS 

EPIDEMIOLÓGICOS 

 
 
 
 
 

A prática de pesquisa epidemiológica desenvolvida em um dos níveis do 

projeto total – o nível micro epidemiológico – reflete uma rede complexa de relações. A 

Epidemiologia, equipada para trabalhar com grandes contingentes populacionais (n= 

1156 crianças menores de 3 anos), precisou compor uma equipe que desse conta do 

suntuoso volume do trabalho de campo (24.000 exames parasitológicos, 260.000 visitas 

domiciliares). Diante desta necessidade, uma clara divisão social do trabalho se 

estabelece no interior da pesquisa, obedecendo a uma lógica já conhecida em outros 

setores – a separação entre saber e fazer –, e que revela as relações de poder neste 

campo de práticas científicas.  

No topo da hierarquia resultante da divisão do trabalho na pesquisa está um 

grupo ocupado com o saber epidemiológico e o planejamento da pesquisa. São aqueles 

que pensam a Epidemiologia e contribuem para o seu desenvolvimento enquanto 

disciplina científica. Chamo este grupo de pesquisadores, definidos aqui como a equipe 

de epidemiologistas (mestres, doutores e PhDs) responsáveis pela elaboração dos 

desenhos de estudo, análise dos dados e interpretação dos resultados obtidos para a 

produção/reprodução de fatos ou de artefatos.   

No outro pólo desta estrutura hierarquizada está um grupo responsável pela 

execução das estratégias metodológicas formuladas pelo grupo de pesquisadores. É a 

equipe de técnicos ou entrevistadores que realiza a coleta de dados epidemiológicos, 

desde a coleta de sangue e de fezes para exames laboratoriais até a realização de 

entrevistas domiciliares do estudo de seguimento sobre diarréia infantil. Este grupo é 

composto por mulheres com educação formal de 2º grau completo (saber ler e escrever 

de forma legível foi a primeira condição a ser preenchida para a ocupação do cargo) e 

que moram próximo à área investigada, segunda condição exigida para a contratação 

desta equipe, com o intuito de evitar o risco de possíveis atrasos na chegada ao campo. 

A seleção deste grupo na primeira fase da pesquisa foi feita via divulgação em jornais. 



Já na última fase da pesquisa, algumas contratações se efetuaram por indicação das 

pessoas que já tinham realizado este trabalho, estratégia que fora posteriormente 

reprovada pela coordenadora técnica do trabalho de campo, por ter avaliado que as 

“entrevistadoras ficavam muito seguras e relaxavam no trabalho”, já que não 

competiram com outras e tiveram seus “cargos” garantidos pelo know-how das amigas 

que as indicaram.  

Uma terceira categoria ainda pode ser identificada: são os mediadores, assim 

chamados pela posição intermediária que ocupam entre as duas posições anteriores (os 

pesquisadores e os técnicos). Os mediadores, também conhecidos entre os agentes da 

pesquisa como coordenadores técnicos do campo, são pessoas com nível superior (um 

sociólogo e uma nutricionista) e com mestrado em Saúde Coletiva pelo Instituto de 

Saúde Coletiva (ISC/UFBA). Esta díade realiza a função de ligação entre os técnicos e 

os pesquisadores na medida em que estão envolvidos nas duas atividades – pensar e 

garantir a execução dos trabalhos de campo. Por um lado, são responsáveis pela 

coordenação do trabalho de campo, funcionando como uma espécie de filtros 

purificadores dos dados, pois devem eliminar todas as impurezas, erros, multiplicidade 

de sentidos, originários do contexto do qual foram extraídos os dados e que persistem 

em acompanhá-los na coleta dos técnicos e na construção do banco de dados no 

computador. Por outro lado, participam da elaboração dos instrumentos de pesquisa, da 

análise dos dados e construção dos resultados, atuando como pesquisadores; além disso, 

possuem funções administrativas, solucionando os mais diversos problemas quanto aos 

aspectos operacionais da pesquisa (desde atrasos nos pagamentos, falta de materiais 

para a coleta, seleção e treinamento dos técnicos, contato com diretores de escola onde 

foram realizados os exames parasitológicos de escolares, etc.).  

Para cada uma destas posições descritas, um olhar privilegiado sobre a 

pesquisa e seu objeto é suscitado pela inserção dos agentes em práticas que se 

diferenciam. Dizendo de outro modo: técnicos, mediadores e pesquisadores 

desenvolvem perspectivas distintas sobre as práticas epidemiológicas a partir do acesso 

diferenciado que têm às sucessivas etapas do processo de produção/transformação dos 

dados epidemiológicos. No percurso que vai da construção dos dados até a constituição 

dos resultados, uma série de sentidos e significados se superpõem, transformando a 

natureza simbólica e material do dado: qualidades transformam-se em quantidades, 

sentidos  adquirem um significado, a aparente desordem dos dados – inicialmente ainda 



muito presos aos seus contextos de produção – encontra a ordem nos resultados. 

Algumas operações são necessárias para obter essas transformações com êxito, e são 

nessas operações que estão envolvidos os agentes desta pesquisa nas suas diferentes 

posições estratégicas.  

Antes, porém, de passarmos à descrição dessas posições, faz-se necessário 

demarcar qual o quadro teórico de referência que orienta as minhas análises. Tomo 

emprestada a perspectiva teórica de Bourdieu (2004) para a definição da categoria 

posição no interior de um campo científico, entretanto algumas diferenças importantes 

devem ser salientadas em decorrência da necessária adaptação desta categoria ao 

contexto específico em que ela se inscreve neste capítulo. Em primeiro lugar, o conceito 

de campo científico de Bourdieu diz respeito a um espaço de relações de força entre 

posições adquiridas com base na luta concorrencial entre os agentes que ocupam tais 

posições. Ao demarcar o conjunto de práticas científicas de produção dos fatos 

epidemiológicas de acordo com as posições aqui definidas (agentes técnicos, 

mediadores e pesquisadores), não está em cena uma disputa de posições entre os agentes 

desse campo. Os agentes desse sub-campo científico ocupam posições fixas exatamente 

em virtude da distância de suas posições no espaço social mais amplo, isto é, no espaço 

de posições sociais de distribuição desigual dos capitais culturais e econômicos. Essa 

distância entre as posições no espaço social impossibilita relações de concorrência pelo 

menos no espaço mais restrito das práticas epidemiológicas. Embora relações de poder 

estejam nitidamente presentes entre esses agentes, não há relações de concorrência entre 

dominantes e dominados, como a teoria do campo científico supõe. A ótica de análise 

difere porquê delimito os contornos do campo segundo uma perspectiva vertical das 

posições (dos não-epidemiologistas coletores dos dados até os pesquisadores 

epidemiologistas produtores de conhecimento) – o que exprime as especificidades desse 

campo científico – e não segundo uma perspectiva horizontal (os pares de 

epidemiologistas), que estarei desenvolvendo no próximo capítulo. Feitas as devidas 

ressalvas, passo agora, então, a descrever um pouco dessas diferentes posições ocupadas 

pelos agentes da prática epidemiológica.       

 

 

 



4.1. A posição dos agentes  

4.1.1. Os técnicos ou entrevistadoras 

As pessoas que realizam o trabalho de campo se deparam constantemente com 

questões de ordem social. A investigação abrange em sua maior parte áreas da cidade 

(periferia urbana) com precárias condições de vida e de saúde. Regiões não-saneadas 

com esgoto a céu aberto, sistema de limpeza pública precário, ausência de drenagem 

urbana, intermitência do serviço de abastecimento de água, configuram o quadro de 

desigualdades sociais na cidade de Salvador. Entrar em contato com a realidade dura 

das famílias entrevistadas, para as quais tanto a pesquisa epidemiológica quanto o 

Programa de Saneamento do Estado adquirem muitos outros sentidos que se relacionam 

com as experiências vividas pela população com estes sujeitos, representa descortinar 

uma realidade muito mais complexa que não cabe nos recortes operados pelos 

simplificados instrumentos de pesquisa epidemiológicos.  

A construção de vínculos entre entrevistador-entrevistado é um processo quase 

que espontâneo no decorrer das visitas domiciliares, o que cria alguns conflitos para as 

entrevistadoras que não sabem como conciliar a exigência de imparcialidade da 

pesquisa com o afeto desenvolvido pelos sujeitos investigados: “...a gente acaba se 

envolvendo emocionalmente; a entrevistadora não pode se envolver emocionalmente 

com a entrevistada...”, “Aqueles menininhos tudo fubentinhos (RISOS), cheio de poeira 

que rolou no chão... mas é a realidade, entendeu? E você vai, você abraça e você não 

sente nojo...você fica feliz, sabe? Você vê aquelas crianças tão pobres, que precisam de 

tudo, não têm uma sandália, não têm nada... não têm... às vezes afeto, nem amor, nem 

carinho (...) E uma mãe chega pra você dizer: ‘Olha, meu filho tá com constipação... ou 

meu filho tá isso e isso...’ E você tem que correr, você tem que ser rápido porquê você 

tem mais não sei quantas crianças pra acompanhar...”. Relatos como estes são bastante 

freqüentes entre os agentes que desempenham a atividade de coleta de dados da 

pesquisa. Entretanto, a formação de vínculos se dá não apenas pela sensibilização destes 

agentes diante de situações de extrema pobreza, como aparecera na fala acima; percebe-

se também que estas famílias de baixa renda tendem a acolher as entrevistadoras, 

estabelecendo com elas uma relação de proximidade de tal forma que a ‘situação de 

entrevista’ muitas vezes toma a aparência de uma “conversa entre amigas”. Nestas 

situações, as mães das crianças investigadas, encontram uma espécie de companhia para 

desabafar as próprias dores: quando em uma visita, a entrevistadora perguntou sobre a 



saúde da criança, a mãe respondeu: “Ah, quem não tá boa sou eu, você que tinha que 

fazer pergunta pra mim; que eu que não estou boa...”. Uma outra mãe consertou uma 

blusa para uma das entrevistadoras, justificando: “Você merece porque tem carinho por 

nós e por nossos filhos”.  

O estabelecimento de uma empatia entre famílias e técnicos, entretanto, não 

esgota a diversidade de sentidos construídos na relação entre ciência epidemiológica e 

população. Que lugar ocupa no imaginário da comunidade esta prática de pesquisa? 

Quais significados se prendem a ela e como a comunidade reage a estas interpretações?  

Uma primeira consideração a ser feita a respeito destas relações é que parece haver um 

abismo entre estes dois universos: ciência e comunidade. O espaço de significados 

partilhados entre estes sujeitos coletivos fica muito reduzido, o que sugere a inexistência 

de entendimento. Um exemplo deste choque de significados sobre as práticas foi um 

episódio referente à coleta de sangue para inquérito sorológico, descrito no diário de 

campo:  

Alguém liga se queixando de uma das famílias entrevistadas que estava 
criando dificuldades para o prosseguimento da pesquisa. Raimundo (nome 
fictício) rebate: “Não podemos forçar ninguém a permanecer na pesquisa; 
se a família está criando dificuldades, desligue ela (...). Não adianta ficar 
batendo boca com esta gente, quem é ignorante sai do projeto (...). Se em 
uma casa tem um cachorro que te morde toda vez que você entra, você vai 
continuar indo lá? É a mesma coisa (...). Querendo te processar por furar a 
filha dele... é um absurdo! (diário de campo)           

 

A falta de diálogo entre o cotidiano da pesquisa epidemiológica e a vida 

cotidiana dos pesquisados nos faz refletir se os meios empregados pela Epidemiologia 

para abordar a população não estariam configurados sob uma base autoritária de 

imposição de sua nosologia? O processo de convencimento da população sobre a 

importância destas ações é condição indispensável para a continuação das práticas 

epidemiológicas na medida em que estas dependem diretamente da colaboração de seus 

sujeitos de pesquisa. Não está em discussão aqui o valor e o potencial do conhecimento 

epidemiológico como ferramenta indispensável para propor melhorias nas condições de 

saúde das populações. A hegemonia da Epidemiologia no campo da saúde coletiva, 

entre outras coisas, se deu por meio de suas reais colaborações ao entendimento dos 

processos de saúde-doença nos coletivos humanos. O que se busca discutir neste 

momento não é a legitimidade do saber epidemiológico, mas sim as suas formas de 



inserção e relacionamento com os seus referentes mais concretos: os doentes/sadios, e 

não a saúde/doença.        

Essa relação é entrecortada pelo reconhecimento por parte da população da 

posição diferenciada dos técnicos da pesquisa epidemiológica na comunidade; são 

identificados a princípio como representantes de alguma autoridade, embora de 

procedência ainda não muito clara para a população, mas que poderia ser qualquer uma 

(seja o Estado, a Ciência, os Serviços de Saúde, etc.), pois o que se identifica de comum 

nas diversas interpretações sobre essas práticas nos primeiros contatos com a 

comunidade é um sujeito na posição de exercício de poder no campo de forças da 

sociedade. Essas primeiras interpretações por parte da comunidade são fortemente 

mediadas pelas experiências de abuso, desamparo e manobras ludibriosas que se 

“institucionalizaram” nas ralações entre comunidades de baixa renda e representantes do 

Estado. Alguns exemplos nos relatos dos técnicos sobre as atitudes da população diante 

dos primeiros contatos com a pesquisa e que evidenciam reações de medo, desconfiança 

e barganha: 

“É da Embasa, é da Coelba? Vai cortar a minha luz? Ói, aqui é gato; você não vai dizer lá que 
é gato, não é?”  

“Vão tomar minha casa? E vão me mandar pra onde?” 

“Não vou participar de nada, não; vocês quando querem vêm atrás da gente; a gente quando 
precisa de vocês nunca encontra”.  

“Quase que eu perdi um filho por falta de remédio e ninguém se preocupa em dar um remédio; 
agora, na hora de querer o sangue vocês vêm atrás?” 

“Se você me garantir que vai fazer alguma coisa nas próximas eleições para melhorar o bairro 
eu dou; do contrário, eu não dou o sangue”.  

“Vem cá, vai acabar o projeto porque já acabou as eleições, é?” 

 

Em uma das atividades de campo previstas pela prática epidemiológica foi 

possível perceber as estratégias lançadas por uma das mães entrevistadas para inverter 

as posições de poder entre técnicos e comunidade. Ocasionalmente, um dos 

pesquisadores, juntamente com a supervisora de campo, retorna ao domicílio 

entrevistado para refazer a mesma entrevista com o objetivo de checar se as respostas 

que foram preenchidas no questionário coincidem com as respostas dadas neste segundo 

momento. Este procedimento visa garantir a fidedignidade dos dados coletados. Após 

uma dessas visitas, uma mãe disse à entrevistadora que a supervisora havia lhe 

perguntado se ela (a entrevistadora) a tratava bem. Episódio que fora posteriormente 

esclarecido como um equívoco pela supervisora, que atestara a sua inautenticidade. Esta 



mãe havia percebido as hierarquias entre os agentes no interior da pesquisa 

epidemiológica e usou esta situação para se colocar numa posição de maior poder frente 

à entrevistadora, pois avaliara que uma possível queixa sobre o desempenho das 

entrevistadoras teria implicações sobre a relação destas com seus superiores.          

A posição de técnico impõe também uma árdua rotina de atividades físicas. A 

locomoção por entre ladeiras íngremes de barro, acrescida à dificuldade de encontrar os 

domicílios sob um sol escaldante, e em algumas situações, carregando uma mala 

contendo uma balança para pesar as crianças, como no caso do grupo da antropometria, 

vai compondo alguns dos elementos do contexto da atividade de coleta de dados em 

uma pesquisa epidemiológica. A situação de cansaço cria o espaço neste grupo para 

algumas brincadeiras de zombaria a respeito das incursões dos chamados 

“pesquisadores de escritório” – assim denominados por eles – em campo, o que revela 

também uma faceta das relações de poder entre os agentes da pesquisa: “Eu queria ver 

cicrano aqui...” e “fulano ficou vermelho que quase botava a língua para fora depois 

de subir uma ribanceirinha de nada” (diário de campo).  

Uma outra questão problemática que perpassa o cotidiano de pesquisa deste 

grupo diz respeito à ameaça de violência em alguns bairros. Algumas entrevistadoras 

relataram ter presenciado brigas entre vizinhos com arma em punho durante as suas idas 

a campo e, em uma situação em particular, a ameaça de violência envolveu uma das 

entrevistadoras: “Uma vez também um marginal mandou que eu voltasse, eu acredito 

que era um marginal... porque ele disse: ‘Não quero ninguém diferente na área, não 

quero ninguém estranho na área, pode descer’. Mas deixe eu fazer meu trabalho... 

‘Outro dia você faz’. Aí eu vim embora, ia fazer o quê? Brigar com ele? Dizer que não? 

Pra sair corrida? Voltei e vim embora”. 

A coleta de dados muitas vezes assume um caráter dramático frente às 

dificuldades sócio-econômicas que se interpõem entre os dados e os técnicos. A coleta 

de fezes para exames parasitológicos, por exemplo, deparou-se com algumas situações 

constrangedoras para ambas as partes (famílias e entrevistadoras), que revelam a 

precariedade das condições de vida nessas áreas. Em uma das casas visitadas, a criança 

não conseguia defecar. O pai se desculpava; a entrevistadora recomendava mamão; mas, 

depois de algumas visitas sem êxito, a entrevistadora começou a desconfiar que talvez o 

problema não fosse prisão de ventre, mas sim barriga vazia. Contou que uma vez 



chegara a pagar um lanche para um menino para que ele não perdesse o exame. Uma 

outra situação constrangedora foi relatada em diário de campo:  

Uma vez houve uma recusa: era um dia quente, e depois de rodarmos a 
manhã toda, Érica lembrou que faltava um domicílio no fim da ladeira; ela 
tinha ficado de voltar lá, pois a mãe do garoto não tinha guardado as fezes 
para o exame na coleta do dia anterior. Me ofereci p/ ir com ela, pois fiquei 
curioso, havia um misterioso problema nesse domicílio. Chegamos lá, a 
mãe estava escabreada; ela sabia que Érica ia voltar e dessa vez ela não 
tinha a desculpa do esquecimento ou outra qualquer. Érica que já 
desconfiava do problema, foi incisiva: “por que não pediu para a vizinha?”. A 
moça não tinha geladeira, e por isso não tinha onde guardar as fezes do 
filho p/ a coleta. “ela não tava em casa...”, “e porque não pediu p/ outra?”, 
“olhe, deixe que eu não quero que meu filho faça mais esse exame não, 
viu?”. A questão era a vergonha de pedir p/ uma vizinha p/ guardar as fezes 
do filho na geladeira, sem falar é claro, do nojo da própria vizinha. Assim, só 
se o menino produzisse ali, na hora... (diário de campo) 

 

 O grupo de antropometria também se deparou com situações que evidenciaram 

as estratégias de sobrevivência lançadas por algumas famílias em condições de risco 

pessoal e social, e que revelam outros sentidos de saúde-doença em contextos de 

extrema pobreza. Uma mãe de uma criança investigada relatara para os técnicos que 

desejava manter seu filho abaixo do peso normal para a sua idade porquê precisava 

mantê-lo no Programa do Leite. Com o leite recebido para a criança, além de outros 

itens alimentares fornecidos pelo mesmo programa, conseguia distribuir os alimentos 

para a família toda. Segundo os técnicos da antropometria relatos como este foram 

freqüentes durante as medições do peso da criança nas visitas domiciliares: ‘Ela não 

pode tá com peso normal não, ela tá magra sim, tá magra. Se não, ela sai do programa 

do leite...’.   

As demandas surgidas nas interações entre famílias e técnicos extrapolam o 

objetivo do fornecimento de dados à pesquisa. Para a comunidade em geral, não fica 

claro quais os reais benefícios da pesquisa. Urge, sim, saber se necessidades “mais 

concretas e imediatas” serão atendidas. Essas demandas são levadas aos técnicos, que 

agora na posição de informantes, se defrontam com questões para as quais não podem 

dar respostas. Uma mãe interpelou uma das técnicas: “Você é da Universidade, do 

Projeto do Bahia Azul; a gente quer falar com você (...). Num dá pra você falar lá com 

os Professores pra mandar alguém vim pra aqui, pra ver se esses meninos param de 

fumar maconha, pára de usar crack?”. Outras situações expressam a distância entre 

esses dois universos culturais: “Presenciei uma avó reclamando desse trabalho de ficar 

anotando, anotando, e mais nada... eles (as crianças) precisam de um médico, de um 



pediatra, para olhar as crianças e passar remédio” (diário de campo). Por outro lado, 

entre os técnicos permanece um sentimento de que a pesquisa oferece muito pouco para 

a comunidade; sentem-se invadindo a privacidade das famílias, sem o ressarcimento que 

julgam necessário; nas considerações dos técnicos, ‘retorno’ para a população é definido 

como presentes para as crianças, cesta básica, entre outros agrados materiais. Predomina 

entre eles um sentimento de dívida, uma necessidade de oferecer algum tipo de retorno 

para a população, e diante dos recursos que têm disponíveis, mobilizam as informações 

que possuem sobre os cuidados à saúde como capital de troca: “Ainda que Beth dissesse 

que não havia tido instrução sobre o quê dizer à família em caso de diarréia, me relatou 

Érica que às vezes indicam um soro caseiro só porque elas querem, queixando-se, 

juntamente com Beth, como o projeto não faz nada por essas crianças, não manda um 

médico; Elas continuam nos aceitando e dando informação só por causa das 

entrevistadoras porque já se acostumaram e gostam delas, frisou Érica (diário de 

campo). 

 

A produção de sentidos nas Fichas de Seguimento Domiciliar 

O estudo longitudinal do impacto do Programa Bahia Azul sobre a prevalência 

e incidência da diarréia infantil em crianças menores de 3 anos de idade, realizado por 

um dos sub-projetos do Projeto Bahia Azul (no nível micro-epidemiológico) utilizou os 

seguintes instrumentos para a produção dos dados:  

• Um questionário sócio-econômico contendo informações sobre condições 

sócio-econômicas da família da criança investigada (idade, nível de escolaridade 

paterna e materna, situação de emprego e setor de atividade, etc.); condições de 

moradia e do peridomicílio (características do abastecimento e do uso da água, 

características do sistema de eliminação dos excretas e de coleta e eliminação do 

lixo, etc.); a criança investigada e sua mãe (história reprodutiva da mãe, peso da 

criança ao nascer, amamentação e desmame, etc). 

• Uma ficha de seguimento domiciliar contendo informações sobre o estado de 

saúde da criança. Esta ficha mediu a variável dependente (a ocorrência de 

diarréia) e por isso constituía o instrumento mais importante do estudo. Nesta 

ficha foram registradas as informações levantadas pelas entrevistadoras de 



campo por ocasião das visitas domiciliares efetuadas duas vezes por semana 

durante doze meses na primeira fase do Bahia Azul (pré-intervenção sanitária).  

• Uma ficha de observação de comportamentos e situações4 que registrou 

práticas de higiene ligadas à ocorrência da diarréia infantil no âmbito do 

domicílio. 

Nesta seção estaremos analisando o caráter dialógico, contextual e indicial do 

processo de aplicação da ficha de seguimento domiciliar (ANEXO). Antes, porém, 

descreveremos alguns procedimentos tomados pela equipe de coordenadores e 

pesquisadores antes da aplicação destas fichas na comunidade a fim de garantir maior 

objetividade e reduzir ao máximo as possibilidades de desvios. Após a seleção das 

entrevistadoras (mediante uma entrevista e avaliação curricular), procedeu-se ao 

treinamento das entrevistadoras selecionadas (14 nesta primeira fase). O treinamento 

consistiu em:  

(a) Instruções sobre o preenchimento correto da ficha e uniformização do 

processo de preenchimento: consistia basicamente em padronizar os códigos numéricos 

para cada resposta da ficha, por exemplo, 1= SIM; 2= NÃO; 9= NÃO SABE ou NÃO 

RESPONDEU. Mas em algumas situações os mesmos códigos assumem outros 

significados, como no caso da questão “Quantas vezes obrou?”: 1= menos de três vezes; 

2= de três até seis vezes; 3= mais de seis vezes; ou em “Como esteve o apetite de 

fulano?”: 1=  igual; 2= diminuído; 3= aumentado. Desse modo, se fazia necessária uma 

familiarização da entrevistadora com a estrutura dos códigos da ficha a fim de evitar 

erros de preenchimento.  

(b) Foram feitos exercícios de aplicação das fichas nos domicílios selecionados 

para o estudo (piloto das fichas) a fim de exercitar o preenchimento da ficha pela 

entrevistadora e de chamar a atenção das mães para as questões que seriam abordadas 

na visita seguinte ao piloto, quando teria início este estudo. Neste piloto solicitou-se às 

mães que observassem durante os próximos três dias os eventos de saúde ocorridos com 

a criança investigada já que as questões da ficha eram retroativas aos dias anteriores à 

visita da entrevistadora. Por exemplo, as visitas eram feitas duas vezes por semana 

(segundas e quintas-feiras); nas quintas-feiras, perguntava-se sobre os eventos ocorridos 

durante os três dias anteriores (quarta, terça e segunda-feira); já na segunda-feira, 

                                                 
4 Esta ficha constitui um dos produtos integradoras discutidos no Capítulo 6. 



perguntava-se sobre os eventos ocorridos no domingo, no sábado e na sexta-feira 

anteriores à visita.   

Como parte do processo de validação dos dados obtidos pelas entrevistadoras, 

a coordenação deste sub-projeto (um pesquisador e uma supervisora de campo) repetiu 

no mesmo dia o roteiro de visitas completado por algumas das entrevistadoras. 

Procurou-se nos domicílios as mesmas pessoas que já tinham respondido à ficha para a 

entrevistadora a fim de avaliar a fidedignidade da informação obtida. Com esse 

procedimento, chegou-se a uma taxa de 85% de concordância das respostas entre a 

primeira visita e a visita de controle.  

Apesar de todo o esforço empreendido para tornar o momento da coleta de 

dados o mais objetivo e livre dos subjetivismos da entrevistadora e da informante, 

nenhum rigor metodológico poderá escapar ao caráter irremediavelmente dialógico de 

qualquer situação de interação entre duas ou mais pessoas, e a entrevista dirigida ou 

aberta não escapa a esta regra simplesmente porquê se apresenta adjetivada como uma 

‘técnica científica’.  

Nas entrevistas realizadas pelos técnicos da pesquisa epidemiológica, o que se 

observa é que se cria um espaço de polissemia entre as questões postas pelas 

entrevistadoras e as respostas dos informantes, ou seja, sentidos se interpõem entre 

pergunta e resposta; para isso é importante recorrer ao conceito de práticas discursivas 

definido por Spink & Medrado (2004) como o uso ativo que as pessoas fazem da 

linguagem para orientar as suas ações e produzir sentidos nas suas relações sociais 

cotidianas. Nessa perspectiva rompe-se com a compreensão da linguagem como um 

sistema que comporta apenas regularidades entre signo e significado. O conceito de 

práticas discursivas remete aos processos de ressignificações dos sistemas lingüísticos. 

A comunicação estabelecida por esta díade (entrevistadora-informante) é intermediada 

pelo posicionamento de cada uma das partes no contexto específico de realização dos 

discursos, que podem variar em forma e em conteúdo. Muitas vezes os diversos sentidos 

construídos nessas interações aparecem sob a forma de “discrepâncias” quando 

inseridas no contexto das fichas de seguimento. Descreverei a seguir alguns exemplos 

que podem ilustrar essas situações. 

Algumas mães respondiam à questão sobre a diarréia nas crianças (Teve 

diarréia?) com uma afirmativa, entretanto, quando chegava à questão da quantidade de 



fezes amolecidas, diziam que não tinha ocorrido esta característica nas fezes. Na 

questão “Teve doente?” algumas respondiam que não; mas na seguinte “Teve tosse?” a 

resposta era positiva. Em uma outra situação, a mãe relatara que a criança esteve 

gripada. A entrevistadora pergunta “Esteve doente?”, a mãe reafirma Esteve gripado. A 

entrevistadora novamente “Teve tosse?”, a mãe Não, esteve gripado. Uma mãe 

respondeu Não para diarréia e Sim para fezes amolecidas porque o dente estava 

nascendo. A supervisora de campo orientara que, nas discrepâncias, a entrevistadora 

deveria privilegiar a resposta da mãe. Somente quando observavasse uma gravidade no 

caso da diarréia é que refutariam ou emitiriam opinião, podendo até mesmo contradizer 

a resposta da mãe. Entretanto, em uma situação presenciada por um dos nossos 

pesquisadores, uma mãe disse Não para doença, mas a entrevistadora assinalou Sim, 

justificando que vira a criança tossir. Ficam algumas perguntas: O que será que essas 

mães entendem por diarréia? Será que o “fazer cocô mole” corresponde à classificação 

partilhada por esses grupos sociais? Que sentidos são atribuídos a uma criança que “está 

doente”? Tosse é sinal de doença? Estar gripado é estar doente? E como as 

entrevistadoras interpretam essas contradições? Houve ou não doença para as 

entrevistadoras? A etnometodologia nos chama a atenção para as propriedades indiciais 

do discurso prático, o discurso do dia-a-dia, ou seja, uma palavra encontra o seu sentido 

nas determinações que se ligam a ela em seu contexto específico de uso.  

Embora uma palavra tenha um significado trans-situacional, tem igualmente 
um significado distinto em toda situação particular em que é usada (...). Isto 
designa portanto a incompletude natural das palavras, que só ganham o seu 
sentido “completo” no seu contexto de produção, quando são “indexadas” a 
uma situação de intercâmbio lingüístico (Coulon, 1995: 33). 

 

A ficha de seguimento, quando utilizada em campo, ganha vida, adquire uma 

dinâmica que extrapola o “planejamento inicial”. À medida que as visitas vão se 

sucedendo, as relações entre entrevistadora e informantes vão se estreitando, o cotidiano 

das famílias vai se tornando familiar para a entrevistadora, que muitas vezes no 

momento de uma pergunta já antecipa a resposta esperada: “Aquela anota quantas vezes 

a criança fez cocô; esta sempre esquece. Em se tratando de doença: Aquela uma vez me 

disse que o menino não esteve doente, eu vi tossindo na minha frente, e ela continuou 

dizendo que não” (diário de campo). Muitos sentidos começam a ser conhecidos pela 

entrevistadora e partilhados no diálogo: uma entrevistadora (Beth), por exemplo, 



relatara que muitas mães associam diarréia a fezes líquidas, as amolecidas não eram 

identificadas com diarréia. Logo, para uma reposta positiva de diarréia, Beth prosseguia 

imediatamente com a interrogação Líquidas? Já para uma outra entrevistadora (Rose) a 

resposta ambígua “entre líquidas e pastosa” recebia o código 99 (não sabe) pois 

considerava que a mãe não tinha certeza a respeito da informação. Diante das 

discrepâncias, lacunas, imprecisão dos dados, as entrevistadoras, de meras executoras 

do trabalho de campo, passam a ser tomadoras de decisões importantes para o futuro 

dos achados epidemiológicos. O diálogo revela-se constitutivo do dado e a qualidade 

deste último vai progressivamente melhorando à mediada em que o diálogo também vai 

se tornando cada vez mais fluido, e essas mudanças acompanham a intensificação das 

relações de familiaridade entre entrevistadoras e entrevistados ao longo do tempo. 

Numa entrevista, realizada pela nossa equipe de pesquisa com algumas entrevistadoras 

simultaneamente, foi observado a seguinte discussão entre elas:  

 

Beth: ...agora o que eu observo é o seguinte: que às vezes a gente observa nas respostas 
quando elas dizem assim ‘quatro’... Aí, quando ela diz assim quatro, eu ‘foram quatro?’ ‘olha, 
eu não lembro direito, não’. Tudo bem, Não lembra, não tem problema, eu prefiro colocar que 
ela não lembra do que colocar (?) (?), eu prefiro colocar que ela não sabe... colocar o 99 lá do 
que colocar quatro, cinco...” (sobre a questão ‘quantas moles e líquidas?’)  

A decisão de Beth de registrar o código 99 (não sabe) nas situações em que o informante 
expressa dúvidas é confrontada por outra entrevistadora:  

Cristina: “Colocar na ficha a informação que for dada, entendeu?(...) Colocar a informação que 
foi dada... né... poque é tanto que a gente escuta Raimundo (mediador): ‘a informação que foi 
dada’. Então eu realmente não coloco... se ela disser assim ‘acho que quatro a cinco vezes’, eu 
não vou colocar não sei”. 

Vanda: E muitas também né, muitas vezes também a criança obra mole, mas elas não 
consideram diarréia... porque diarréia pra elas só se for líquida, se a criança tiver obrando 
líquida. 

Beth: Paulo tem dia que faz cinco vezes, mas a mãe diz pra mim que é normal, não é diarréia... 

Vanda: Às vezes diz que a criança tem preguiça de fazer... faz um pouquinho, aí depois 
quando é à tarde faz mais um pouquinho, quando é à noite faz outro pouquinho... mas não, pra 
elas é normal. 

 

A ficha vai tomando outros contornos; a ordem das perguntas rompe com a 

seqüência disposta na ficha e passa a ser regida pela experiência da entrevistadora, bem 

como pelo ritmo próprio das visitas – as entrevistadoras costumavam demorar mais nas 

casas onde tinham desenvolvido mais afinidades com a informante, geralmente a mãe 

da criança:  



A inserção nas casas ocorria não sem as histórias e trocas entre família e 
pesquisadora. Ficávamos sabendo das dificuldades, atribuições, casos 
amorosos, receitas para doenças como o chá de milho (‘aquele para 
galinhas’) para catapora, das mães e demais familiares, assim como uma 
preocupação da própria Denise (entrevistadora) em dar conselhos, insinuar 
diagnósticos, fazer prognósticos, como por exemplo, acalmar uma mãe pelo 
diagnóstico de gastrite, ao ler o resultado de um exame, afirmando que 
bastava comprar o remédio, e não ter mais tanta preocupação, porque não 
era câncer. Ocorreu também, em um determinado caso, interferir em uma 
entrevista dizendo a uma mãe que diarréia era doença (diário de campo). 

 

Como fica claro nessas passagens o processo de produção dos dados está 

sujeito a diversas interferências, e não está, como se poderia supor em uma perspectiva 

empiricista, determinado pela imposição das evidências da realidade. Esta realidade se 

constrói na interação sujeito-objeto, resultado das negociações cotidianas entre os atores 

da prática epidemiológica e os sujeitos investigados, que não se resumem jamais a 

corpos passivos; para além das determinações sociais de definição dos processos de 

saúde-doença produzida pela cultura científica da bio-medicina, os sentidos de saúde-

doença são produzidos em contextos específicos. Não significa dizer – embora se 

reconheça uma enorme distância entre esses universos simbólicos – que essas duas 

culturas não interajam, não se influenciem mutuamente. Os técnicos da pesquisa 

epidemiológica funcionam como porta-vozes de ambos os espaços, o científico e o não-

científico; estão nas e por entre as malhas da rede científica (Latour, 2000). Do lado de 

cá – da ciência – realizam as operações necessárias para conformar os dados às matrizes 

analíticas do método quantitativo. Do lado de lá – da comunidade – têm que aprender a 

lidar com a complexidade, com o que não está estruturado pelo instrumento, 

simplesmente a vida rotineiramente acontecendo sem pedir maiores explicações.        

 

4.1.2. Os mediadores 

Os mediadores ou coordenadores do trabalho de campo da primeira fase do 

Projeto Bahia Azul (pré-intervenção sanitária) estiveram envolvidos com duas ordens de 

problemas: o primeiro de natureza operacional, isto é, referia-se às condições materiais 

e humanas para o prosseguimento da pesquisa, entre os quais estavam os problemas 

com eventuais atrasos de pagamento dos salários do pessoal contratado, reposição de 

material para a coleta de dados (inclui-se aqui também os vidros de armazenagem do 

sangue coletado e os coletores de fezes), seleção e treinamento dos técnicos do trabalho 

de campo, devolução à população dos exames laboratoriais realizados, etc; uma segunda 



ordem de problemas diz respeito à administração dos erros, imprevistos e equívocos 

surgidos na coleta de dados e no seu processamento para o computador.  

Este grupo formado apenas por dois agentes (Raimundo e Tereza), além de se 

posicionarem como mediadores, também transitam na posição de pesquisadores. 

Entretanto, a sobrecarga de trabalho demandada para esta posição nesta primeira fase da 

pesquisa, praticamente inviabilizou o trânsito destes agentes como pesquisadores. Os 

problemas de campo parecem crescer em proporções geométricas e esta frase de Teresa 

é emblemática do sentimento de impotência diante da desordem inicial: “preciso pedir 

ao anjo da guarda para resolver os problemas”. 

Problemas de erro de preenchimento dos questionários tiveram que ser 

reparados antes de serem convertidos para o computador. Por exemplo, a estrutura dos 

códigos da ficha de seguimento, apresenta uma ordem que quase invariavelmente atribui 

o código 1 à afirmativa (sim) e o código 2 à negativa (não). Dezoito questões do 

questionário seguem esta ordem de código. Entretanto, em apenas sete questões os 

códigos 1 e 2 não significam sim e não, respectivamente, mas lhes são atribuídos outros 

significados. Ocorre que as entrevistadoras, em alguns momentos, confundem os 

códigos – pela força do hábito e pelo curto tempo de aplicação da ficha (uma média de 5 

min) – como ocorreu na questão de nº 14. Teve vômito? As alternativas deveriam ser 0 

para a resposta negativa e 1,2,3... para a quantidade de vezes que tivesse ocorrido o 

vômito. Entretanto, algumas vezes a entrevistadora registrava o 2 como sinônimo de 

uma resposta negativa.  

Os mediadores representam o elo de ligação entre o campo e os “escritórios”. 

Os mediadores devem prestar contas aos pesquisadores sobre o andamento dos 

trabalhos de campo, sobre os problemas ocorridos na coleta de dados e na qualidade das 

informações que chegam até os pesquisadores. Essa função de mediação entre os 

pesquisadores e os técnicos é bem caracterizada nesta metáfora descrita por um dos 

pesquisadores quando questionado sobre o seu contato com as entrevistadoras:  

Olhe, os meus contatos diretos com entrevistadoras não foram muitos. À 
parte essa... bem no começo... a formação, uma pequena reciclagem, como 
se diz eh... quando foi introduzida a ficha de observação, então eu não tive 
diretamente contato com a entrevistadora, salvo às vezes que eu fui no 
campo. O que mais tinha contato direto com as entrevistadoras então nesse 
caso eram os meus ouvidos (sorri), os meus ouvidos e a minha... os 
meus olhos foi o coordenador das atividades de campo, Raimundo, mas 
foi o mediador da... passava as questões... sim, o contrário também eh... eu 
ia perguntar as questões, digamos assim, levantar questões, fazer 
perguntas pra Raimundo mais do que diretamente pras entrevistadoras ou 



no máximo as duas supervisoras, mas diretamente pras entrevistadoras 
não, salvo as vezes que eu fui no campo com elas.  
 

 

   Os mediadores devem lidar com os imprevistos surgidos a fim de acomodar 

os dados à estrutura de códigos dos questionários e, quando necessário, devem sugerir 

modificações nessa mesma estrutura; alguns dados apresentam mais dificuldades em se 

acomodarem aos códigos pré-definidos, como por exemplo, na questão sobre a 

profissão dos pais: “Raimundo comenta de algumas questões do questionário; fala por 

exemplo, que determinadas profissões não têm código e que é a maior dificuldade 

encontrar alguma função que se relacione, fala a respeito da profissão de chumbeiro 

que não tem na listagem e que ele foi até a casa da pessoa para saber exatamente o que 

ela faz e descobriu que só existem 8 profissionais em Salvador” (diário de campo). Esta 

questão fazia parte do Questionário Sócio-econômico aplicado aos pais da criança 

investigada no estudo de seguimento sobre a diarréia infantil. Diante dos inúmeros 

problemas ocasionados por esta questão, Raimundo, em uma reunião com o grupo de 

pesquisadores do projeto, sugere a retirada da mesma, argumentando sobre a enorme 

quantidade de tempo gasto para procurar o código (“às vezes até 1 hora”), e que nem 

sempre se encontra um código compatível com a ocupação descrita pelo entrevistado. 

Além disso, não considerava este um dado importante para o Projeto Bahia Azul. A 

dificuldade com a codificação desse dado foi acolhida pelo coordenador geral do grupo, 

que manteve, entretanto, a necessidade da manutenção dessa questão, deliberando o 

registro da informação no banco de dados, sem que fosse preciso codificá-la.  

Nessa mesma reunião, Tereza chama a atenção para um problema constante: o 

número de pessoas entrevistadas que tem abandonado a pesquisa. Afirma que tem feito 

o possível para convencer as pessoas a continuarem participando, entretanto atribui a 

desistência dessas pessoas aos atrasos no tratamento medicamentoso das pessoas 

acometidas com parasitoses intestinais e na devolução dos exames sorológicos: “Assim 

vai ser difícil segurar as pessoas”. Mais uma vez o coordenador do grupo intervém, 

encaminhando uma solução ou tratando de tranqüilizar os mediadores: “as ‘perdas’ do 

momento são menores do que as de antes e tendem a se estabilizar”. Este pequeno 

fragmento de interação entre mediador e pesquisador pode expressar um choque entre 

pontos de vista diferenciados em relação às práticas de pesquisa entre agentes que 

ocupam diferentes posições nessas práticas. Para sustentar a minha argumentação será 

necessário um breve regresso à trajetória de Tereza.  



A Geografia da Fome, de Josué de Castro, foi uma leitura decisiva para a 

escolha de Teresa pelo curso de Nutrição, no final da década de 70. Sua primeira 

experiência em pesquisa foi em um projeto de extensão universitária na área rural 

que trabalhava a interface saneamento e estado nutricional. Neste projeto havia um 

compromisso com a devolução dos resultados da pesquisa à população, no sentido de 

informá-la e conscientizá-la sobre os seus problemas de saúde. Identifica-se mais 

com um modelo de ‘pesquisa-ação’, expressão verbalizada pela própria Teresa para 

representar um modelo de pesquisa cujo produto final não é a publicação dos 

resultados, mas a ação informativa-educativa dirigida à comunidade investigada. 

Sobre este aspecto na Pesquisa do Bahia Azul, comenta:  

Isso me deixa muito assim, gratificada, então informar à população, porque 
a gente sabe que, infelizmente, ainda existe muita desinformação, né,... 
então, o que me leva a trabalhar... esse tipo de trabalho de pesquisa é 
porque ele também tem... tem um pouco de instrução, no momento que eu 
me preocupo, com a... a equipe toda preocupa em devolver os resultados 
de parasitológico, informar à população sobre como... em termos de 
saneamento e quais são os caminhos para melhoras do saneamento e na 
saúde das crianças em termos de nutrição e parasitose, então eu acho que 
é um pouco de compromisso, é um pouco de compromisso que eu tenho 
com a população,... devolver os resultados e informar, porque com esses 
resultados pra pesquisa passar a... a população organizada reivindica aos 
poderes públicos, melhorias no saneamento, e outras questões ligadas a 
isso... 

 

Retomando a argumentação sugerida antes, fica claro, neste breve relato da 

trajetória de Teresa, a centralidade que o ‘retorno da pesquisa’ ocupa na sua atuação 

como pesquisadora. A posição de mediadora nesta pesquisa não teria sido uma casual 

coincidência já que Teresa apresenta experiência para lidar com as atividades de campo. 

Teresa traz uma preocupação sobre o abandono dos informantes que ultrapassa a 

questão do tamanho da amostra; os atrasos na devolução dos exames e no tratamento 

medicamentoso poderiam comprometer a garantia de retorno à comunidade. Entretanto, 

o coordenador do grupo interpretou o discurso de Teresa com base no contexto das 

práticas cotidianas que desenvolve em sua posição de pesquisador dentro do grupo, isto 

é, análise e interpretação dos dados; logo, traduziu o discurso de Teresa apenas em 

termos de perdas no número de casos da amostra. Nesse nível, os processos de 

abstração do objeto tornam-se mais sofisticados: 

Na verdade a população com que os epidemiologistas lidam na sua prática 
concreta é a população de suas bases de dados, às quais somente o 
processo de produção de evidências é capaz de dar uma certa garantia de 
referência (...). Esta garantia resulta de sutil e complexo processo de 
negociação, quase que um termo de compromisso implícito firmado pelos 



investigadores envolvidos, participantes de redes mais ampliadas de 
suporte discursivo e institucional (Almeida Filho, 1997).             

 

4.1.3. Os pesquisadores  

A característica mais definidora dessa posição diz respeito aos processos de 

construção dos objetos de estudo: concepção do projeto, definição de metodologias, 

elaboração de instrumentos, análise e interpretação dos resultados, enfim, envolve os 

processos de reflexão e de tomada de decisão nos limites de aplicação do paradigma 

disciplinar da epidemiologia. 

A pesquisa adquire outros contornos e sentidos para os agentes envolvidos nas 

atividades de pesquisador. O primeiro deles refere-se ao envolvimento com a própria 

pesquisa. Diferentemente dos técnicos que desenvolvem um envolvimento 

primeiramente com as famílias investigadas, e só secundariamente com os dados 

coletados, para os pesquisadores os dados, os resultados, possuem um valor 

fundamental do ponto de vista institucional, traduzido em termos de ‘questões 

essenciais’ que o instituto se propôs a responder, aumentando com isso seu capital 

simbólico acumulado: “nunca houve na história da sociedade humana uma... eu acho 

que não há caso semelhante de uma cidade como Salvador, que, em 5 anos, pelo menos 

é esse o projeto, sofra uma intervenção cirúrgica tal, sanitária, de tal modo... O 

saneamento historicamente se desenvolveu com o processo civilizatório, entendeu? Ele 

veio das grandes cidades. Elas foram saneadas juntas, quer dizer... No século XIX, 

Londres, Paris, Nova Iorque, elas eram cidades como nós temos aqui hoje. Eles 

vieram... Então você hoje não consegue saber o que é uma coisa e o que é outra. Aqui 

em Salvador você vai ter um momento de intervenção (...) Então é uma boa 

oportunidade pra você estudar, quer dizer, as relações de uma intervenção na 

modificação de um padrão social” (pesquisador). Além do institucional, os resultados 

da pesquisa adquirem um valor pessoal na medida em que para alguns desses 

pesquisadores os dados da pesquisa são também dados para a sua tese de doutorado. 

Dos seis epidemiologistas participantes da pesquisa, três deles estavam desenvolvendo 

tese de doutorado com os dados do Projeto Bahia Azul.    

Para chegar, entretanto, ao final da linha do processo de produção dos fatos 

epidemiológicos que informarão essas teses, esses pesquisadores dependem de uma 

ampla rede de agentes ocupados na construção dos dados epidemiológicos, como já foi 



explorado nas seções anteriores. Os erros e equívocos do processo de coleta de dados 

assumem um caráter decisivo para esses agentes, pois a depender das proporções que 

atinjam poderão até mesmo invalidar as suas análises. Quanto mais cedo o desvio for 

descoberto, menores serão as perdas financeiras e prejuízos para a qualidade do 

trabalho. Um caso desses foi relatado por um dos pesquisadores:  

Houve um problema por exemplo de qualidade de coleta de dados no 
campo por parte de uma determinada entrevistadora; a gente percebeu já 
bastante eh... quando já a pesquisa tinha começado, depois de alguns 
meses, apesar de que... havia esse controle, essa supervisão por parte da 
supervisora, por parte do coordenador de campo, mas as pessoas 
evidentemente não conseguiram com  instrumentos apenas... com 
instrumentos que utilizamos, perceber esse tipo específico de problema que 
foi descoberto apenas quando uma vez, terminada uma parte da digitação 
dos dados, foi feita a limpeza e tal, eh... foi... foi ver um... um certo tipo de 
inconsistência e percebi que... que não... esse achado não era possível, que 
não era possível ter tão pouca diarréia numa área... que tem mais eh... 
desse tipo de fenômeno, e também tem mais de parasitas, mais 
desnutrição, então esses dados não batiam mesmo e foi assim que 
descobrimos que a... aí difícil saber como pode ter acontecido isso porque a 
pessoa aparentemente é uma pessoa séria, cuidadosa, mas durante... há 
muitas semanas no começo tinha coletado os dados... não... não... não 
confiáveis. Isso não chegou a prejudicar felizmente a qualidade total do 
trabalho porque justamente eh... nesse prolongamento do segmento vai 
também... continuar também os segmentos da criança das...  da da da... 
das áreas onde houve esse problema e eh... vamos fechar também para 
essa criança um ano de segmento com dados fidedignos... 

    

À possibilidade de recorrência de fatos como esse, ressoa entre os 

pesquisadores preocupações sobre a necessidade de conscientização das entrevistadoras 

“para tentar obter pelo menos o mesmo tipo de envolvimento, o mesmo grau de 

envolvimento e de interesse; interesse que as pessoas diretamente ligadas, como eu, a 

essa atividade evidentemente têm” (pesquisador). Esta solução do tipo conscientização 

das entrevistadoras não é exeqüível na medida em que o que lhes falta é muito mais do 

que uma simples tomada de consciência a respeito da importância da obtenção de dados 

fidedignos. São as distâncias entre as posições dos pesquisadores e das entrevistadoras 

no espaço de práticas epidemiológicas que marcam todo tipo de disposições 

diferenciadas para agir e perceber significados na pesquisa. Falta-lhes não uma 

“consciência esclarecedora”, mas um paradigma que informe as suas práticas, que as 

faça pertencerem a uma comunidade epidemiológica na qual compartilham crenças e 

valores sobre o que é fazer ciência epidemiológica. Portanto, o mesmo grau de 

compromisso com os dados fidedignos que possuem os pesquisadores, jamais será 

possível para os técnicos em suas posições. Um outro aspecto a ser considerado é que 



mesmo em situações ideais, onde a entrevistadora tivesse total comprometimento com a 

obtenção de dados confiáveis – ou até mesmo que o entrevistador fosse um pesquisador 

epidemiologista – não eliminaria o cunho dialógico que perpassa o teor de qualquer 

situação de entrevista. Não existe a possibilidade, dessa forma, de obtenção de dados 

puros, isentos de determinações sócio-culturais. Entre os pesquisadores as 

determinações deste tipo são tomadas como erros ou desvios que devem ser corrigidos: 

“tudo pode acontecer numa pesquisa desse tipo: que a informação na sua origem não 

seja fidedigna, ou seja, a pessoa - a mãe, no caso - não dê a informação real, mas por 

cau... porque está cansado, porque está de saco cheio, como se diz, não quer mais eh… 

então dá a primeira informação que passa pela cabeça. Segundo, a entrevistadora, no 

caso não vê… por exemplo, não vai na casa e se limite a preencher as eh… as eh… as 

fichas assim eh… inventando coisas. Depois, que os dados não sejam adequadamente 

digitados e... então tem várias etapas que podem prejudicar um trabalho desse tipo, 

né?”. 

A dificuldade de se envolver pessoalmente nas atividades de campo e de 

acompanhar mais de perto a realidade das famílias entrevistadas se coloca como um 

ponto obscuro, aquilo que os pesquisadores não conseguem perceber, dadas as 

peculiaridades do objeto epidemiológico que consiste na abordagem de grandes 

contingentes populacionais. Sobre este aspecto um dos pesquisadores comenta: “É 

necessário adquirir quanto mais possível... quanto mais conhecimento possível, quanto 

mais informações possível sobre as... os ambientes em que a pesquisa é realizada; pelo 

fato mesmo que nessa pesquisa hum... não sou eu a pessoa unicamente... a única pessoa 

envolvida; Eu tenho que ter outros olhos e outros ouvidos. São os olhos e os ouvidos 

das...  das entrevistadoras. Eu não fiz... Não fiz nenhuma das entrevistas na verdade. 

Mas mesmo que tivesse feito 10, teria sido apenas 10 de 1280; então, é claro que 

quanto mais eh... eu conseguir conhecer esse universo muito complexo que é o universo 

dessa pesquisa, tanto melhor”. Além desse aspecto mais quantitativo sobre o tamanho 

das amostras dos estudos epidemiológicos, existe um outro fator limitador da inserção 

desses pesquisadores nas atividades de campo; a posição de pesquisador impõe uma 

intensa rotina de atividades políticas e intelectuais que lhes absorvem todo o tempo de 

trabalho: a busca de novos recursos, a submissão de trabalhos a premiações, assessoria a 

órgãos governamentais, exercício de funções administrativas, revisões de literatura, as 

análises estatísticas, a publicação de artigos, a produção de relatórios técnicos para a 

Secretaria de Saúde, entre outros. O fator tempo revela-se um obstáculo para o trânsito 



destes agentes em outras posições no campo de práticas: “O problema é que não tem 

sempre tempo de fazer isso; esse é o problema. Ou você vai pro campo ou você fica... 

fica trabalhando no computador, lê artigos, isso e aquilo”.    

 
 
4.2. Conhecimento epidemiológico e saber popular: um diálogo 

necessário 

 

Uma das importantes contribuições das abordagens etnográficas da ciência 

consiste na possibilidade de desconstrução da aparente polaridade existente entre 

conhecimento científico e conhecimento do senso comum. A observação das práticas 

epidemiológicas da pesquisa do Bahia Azul permitiu recuperar o contínuo que re-

introduz o conhecimento prático da vida cotidiana no processo de construção dos fatos 

científicos. Entretanto, o reconhecimento dessas continuidades não significa 

necessariamente um processo de integração entre estes domínios do saber em saúde, o 

que exige dos agentes epidemiologistas uma ação consciente e reflexiva no sentido de 

promover uma transdisciplinaridade que articule saber epidemiológico e saber popular 

sobre os processos de saúde-doença-cuidados.  

A questão que pretendemos chamar atenção aqui diz respeito à complexidade 

das práticas científicas cotidianas da Epidemiologia, descortinada pela etnografia, que 

pôde vislumbrar as dimensões simbólicas do processo de produção do conhecimento 

epidemiológico. Essa mirada etnográfica nos faz pensar que para além das propostas 

atuais de integração disciplinar entre epidemiologia e ciências sociais, combinando 

abordagens quantitativas e qualitativas para a produção do conhecimento em saúde, a 

Epidemiologia necessita refletir sobre os aspectos simbólicos (de caráter qualitativo) no 

próprio interior de suas práticas. A disciplina precisa aprender a lidar com a inevitável 

tensão entre os aspectos qualitativos e quantitativos da produção dos dados. Portanto, a 

transdisciplinaridade se impõe para a Epidemiologia na medida em que apenas o dado 

quantitativo pode estar dando uma visão parcial, ou até mesmo distorcida, dos 

fenômenos que se pretende estudar. A simples ocorrência de diarréia, que parece exigir 

apenas uma resposta que pode ser quantificada (sim ou não; n vezes), depende 

diretamente do significado da entidade diarréia para um determinado grupo que age e 

descreve suas experiências com a doença de acordo com seus códigos culturais. 

Contudo, como adverte Geertz (1989), a cultura não deve ser entendida como um fator 



causal para comportamentos ou processos sociais, mas, sobretudo, como um contexto 

dentro do qual tais comportamentos e processos podem ser descritos de forma 

inteligível.   

A etnografia da epidemiologia serviu também para desconstruir outra falsa 

polaridade inscrita na oposição quantitativo/qualitativo. Bunge (2000) propõe desfazer 

esta oposição ao entender essas categorias como complementares ao invés de 

excludentes, afirmando que toda quantidade é um conjunto de elementos que comporta 

uma determinada qualidade ou a intensidade de uma qualidade. Portanto, todo processo 

de quantificação é antecedido por algum tipo de conceituação qualitativa. As diferentes 

posições ocupadas pelos agentes da prática epidemiológica oferecem possibilidades de 

inscrição desses agentes em diferentes domínios de aproximação de uma perspectiva 

mais qualitativa ou quantitativa dos dados coletados. A posição de técnico permite o 

confronto direto com os aspectos qualitativos dos dados: sentidos de saúde-doença que 

se manifestam durante as entrevistas, a polissemia adquirida pelas categorias utilizadas 

pelo instrumento (diarréia, doente, fezes amolecidas e líquidas, medicamentos, etc.), 

enfim, o acesso à diversidade simbólica e cultural que confere significação às práticas e 

saberes em saúde. No outro extremo desse contínuo quali-quanti, o dado adquire na 

posição que ocupa o pesquisador um caráter eminentemente quantitativo, especialmente 

após sua conformação aos sofisticados recursos analíticos da estatística. À medida que 

os contextos de transformação dos dados vão se superpondo – da interação dialógica 

técnico-informante para o preenchimento dos questionários, em seguida a codificação 

para o computador e finalmente as análises estatísticas – os sentidos produzidos nas 

etapas iniciais vão sendo silenciados e significados unívocos vão emergindo em 

conformidade com o paradigma probabilístico-estatístico (prevalências, incidências, 

fatores de risco, significância estatística, etc.). Este recorte oferecido pela 

Epidemiologia é o mais apropriado para construir um conhecimento científico que visa 

oferecer um cenário ampliado da situação de saúde da população com o objetivo de 

subsidiar ações preventivas no campo das políticas de saúde. Entretanto, a valorização 

da dimensão simbólica das práticas de saúde recupera a complexidade que marca o 

campo da Saúde Coletiva, superando o biologismo dominante e deixando à 

Epidemiologia o desafio de enfrentar dialeticamente as dimensões do particular e do 

geral, da diversidade e da unidade na explicação dos processos de saúde-doença.    

 



5. AS TRAJETÓRIAS PROFISSIONAIS DOS 
AGENTES/PESQUISADORES: CONSTRUINDO IDENTIDADES 

 

 

 

 

Embora a descrição das trajetórias profissionais dos sujeitos/pesquisadores não 

constitua a técnica convencionalmente designada nas ciências sociais como ‘história de 

vida’, uma parte da biografia destes sujeitos – a que diz respeito à história de vida 

profissional – é retratada aqui. Neste sentido, a descrição dessas trajetórias, construídas 

a partir da técnica da entrevistas semi-estruturada, guarda algumas características 

semelhantes àquelas encontradas na construção de histórias de vida. A mais relevante 

delas é a perspectiva de que se deve atribuir maior importância à interpretação que os 

sujeitos fazem de suas próprias experiências (Becker, 1994). Optou-se por priorizar uma 

descrição a mais próxima possível do relato construído pelos sujeitos, assumido o 

pressuposto de que os fatos trazidos para re-ordenar a própria história teriam um papel 

significativo para a construção de suas identidades profissionais, que se busca neste 

capítulo re-pensar. 

A noção de identidade profissional deve ser compreendida com referência à 

interiorização de sub-mundos institucionais com base na distribuição social do 

conhecimento (Berger e Luckmann, 1995). As instituições científicas concorrem para 

engendrar tipos de identidade relativamente estáveis: O pertencimento a um 

determinado campo disciplinar impõe para cada sujeito a condição de adquirir as 

habilidades requeridas e uma linguagem específica para poder se comunicar 

eficientemente e ser aceito pelo grupo de pares. Não se deve, entretanto, imprimir à 

noção de identidade a idéia de algo fixo como expressão da constância de um eu; ao 

contrário, o mundo de hoje marcado pela multiplicidade e pelo afrouxamento das 

fronteiras disciplinares oferece maiores possibilidades para a emergência de identidades 

profissionais mais permeáveis à heterogeneidade. 

Primeiramente iremos descrever o contexto sócio-político das décadas de 60-

70 e suas relações com os movimentos sociais e ideológicos no campo da saúde. Esta 

análise do contexto não tem a pretensão de oferecer ao leitor uma moldura dessas 



trajetórias profissionais; mais do que isso, uma análise do contexto tem a função neste 

trabalho de compreender como esses processos aparentemente de fora do campo 

científico estão operando por dentro do campo; indo mais além, em que medida essa 

conjuntura é parte constitutiva das identidades profissionais de alguns destes sujeitos, 

que ousaram uma participação ativa neste processo ou foram de alguma forma afetados 

pelos ventos revolucionários de um novo modo de pensar os seus objetos de trabalho. 

Este novo modo de pensar a saúde, eu caracterizo como a emergência de um novo estilo 

de pensamento como definido por Fleck, na medida em que a consolidação de uma 

teoria social da saúde assume tamanha força coercitiva sobre o pensamento e a ação de 

um coletivo de pesquisadores, que passa a constituir um novo campo científico, a Saúde 

Coletiva. Como já fora devidamente explicitado no Capítulo 1, o estilo de pensamento é 

um conceito mais adequado para esta análise, dadas as possibilidades que oferece de 

estabelecer relações mais estreitas entre o círculo exotérico (grupos sociais externos ao 

campo científico) e o círculo esotérico (grupo mais restrito dos praticantes das ciências). 

Para finalizar esta seção situo o processo de institucionalização do Instituto de Saúde 

Coletiva (ISC) como um produto da consolidação desse novo estilo de pensamento em 

saúde, o que marca o projeto político-ideológico do instituto e orienta as suas práticas. 

A seguir discutirei o processo de constituição do Projeto Bahia Azul e suas relações 

com o campo político, assim como seus vínculos com o projeto político-ideológico da 

instituição.      

Em seguida passarei à descrição das trajetórias profissionais de sete 

pesquisadores do Projeto Bahia Azul, cujo trabalho no âmbito deste projeto, resultou em 

alguma tentativa de produção de conhecimentos que integrasse aportes de diferentes 

disciplinas. As trajetórias desses pesquisadores revelam experiências significativas para 

a formação, preocupações teóricas e filiações disciplinares, bem como os trânsitos que 

efetuaram em outros campos disciplinares. Em algumas dessas trajetórias procedo a 

uma análise de alguns elementos da Sociologia da Ciência que podem ter tido alguma 

influência sobre as práticas transdisciplinares do Bahia Azul. Na seção seguinte 

descrevo o perfil dos pesquisadores com base na caracterização de suas identidades 

profissionais.  

 

 



5.1. Contexto sócio-político nas décadas de 60-70 e a Saúde Coletiva: 
A emergência de um novo estilo de pensamento para um coletivo de 
professores médicos 

As décadas de 60 e 70 foram marcadas por grandes mudanças políticas e 

culturais no mundo. A divisão entre nações capitalistas e socialistas que tinha sido um 

dos resultados definitivos da segunda guerra mundial prolongou-se num estado de 

conflito permanente que ficou conhecido como “guerra fria”. Diferentemente da guerra 

anterior, quando todos (direita e esquerda) se uniram contra o fascismo, a luta entre 

capitalismo e socialismo estimulava movimentos que contestavam a sociedade de 

consumo, a degradação do trabalho e do meio-ambiente, o domínio patriarcal, as 

injustiças sociais, movimentos esses que acabavam por se opor, de alguma forma, às 

estruturas econômicas, sociais e culturais existentes no mundo burguês ocidental.   

A energia criativa e transformadora da época abarcava as artes, as ciências, os 

valores e os costumes, além da política, é claro. No cenário internacional a politização 

do movimento estudantil nos países capitalistas e a Revolução Cultural na China se 

animavam mutuamente. No Brasil, o movimento tropicalista que unia poetas, músicos, 

artistas plásticos, cantores e compositores reinventava a Música Popular Brasileira e 

difundia novos costumes e valores entre os jovens; o movimento cultural incentivado 

pela União Nacional dos Estudantes (UNE) mudava a história do teatro brasileiro; 

organizações de trabalhadores rurais e urbanos se empenhavam em fazer avançar 

reformas econômicas e sociais de caráter democrático e popular. 

A reação contra esses movimentos foi violenta. No Brasil e em muitos outros 

paises da América Latina, foram impostas ditaduras militares que eliminaram ou 

reduziram a quase nada os espaços de liberdade e democracia política. As opções de 

contestação à ditadura e sua política econômica e social foram reduzidas drasticamente 

desde que a UNE foi colocada na clandestinidade. Apesar disso, os estudantes 

continuavam a se organizar em nível local e a fazer protestos contra as mazelas que 

acometiam as universidades. Uma destas manifestações marcou a história do 

movimento estudantil brasileiro pelas repercussões que gerou; no dia 28 de março de 

1968, durante uma dramatização estudantil contra a retirada dos subsídios 

governamentais do restaurante universitário do Calabouço, no Rio de Janeiro, um 

batalhão da polícia militar disparou tiros de metralhadora sobre os estudantes, matando 

o secundarista Edson Luís, cujo corpo foi levado por seus colegas até a Assembléia 

Legislativa do Rio de Janeiro, onde ficou exposto sob a guarda de representantes 



políticos e líderes estudantis (Alves, 1985). O fato mobilizou outros setores da 

população, ampliando o movimento estudantil e culminando com a Passeata dos Cem 

Mil. Como represália, o Congresso da UNE em São Paulo foi dissolvido pela polícia 

que prendeu seus participantes, e em 13 de dezembro de 1968 o Congresso Nacional foi 

fechado e foi decretado o Ato Institucional nº 5 (AI-5).  

Dirigentes partidários, artistas e intelectuais de esquerda foram presos, banidos 

ou impedidos de se expressarem. O AI-5 e a repressão armada configuraram o quadro 

de restrições, proibições e mesmo ameaças de vida que pesavam sobre aqueles que 

decidiram não deixar de expressar os ideais libertários que motivavam sua geração. A 

enorme repressão forçou a resistência social a tomar diferentes caminhos de acordo com 

as possibilidades concretas e a diversidade de convicções ideológicas. O movimento 

estudantil voltou sua atenção para a reconstrução da UNE, atuando nas entidades de 

base criadas pela própria ditadura militar (Os DAs e DCEs). Outros estudantes, 

intelectuais, populares e militantes revolucionários optaram pela resistência armada. 

Artistas e intelectuais progressistas continuaram a defender suas convicções enfrentando 

as perseguições e a Censura do Estado Militar. E muitos outros viram nas diferentes 

ocupações profissionais espaços de continuidade da luta por transformações sociais. É 

sobre estes espaços de atuação profissional que se travou a luta política contra as 

mazelas da Ditadura Militar dos principais sujeitos instituintes do projeto político-

ideológico do Instituto de Saúde Coletiva/UFBA.  

Na área da saúde o Movimento da Reforma Sanitária no Brasil representava 

mais um campo de luta de setores da sociedade civil na defesa de um país mais justo e 

democrático. Foi nesse contexto de enfrentamento e resistência à ditadura militar que se 

desenvolveram as bases para a consolidação de um novo estilo de pensamento no 

campo da saúde, promovido por um coletivo professores médicos oriundos dos 

Departamentos de Medicina Preventiva latino-americanos (no Brasil destacam-se os 

DMPs da UNICAMP, da USP e o Instituto de Medicina Social/UERJ) que, a partir da 

influência dos círculos exotéricos mais amplos (o Movimento Estudantil, o Movimento 

da Reforma Sanitária, sindicatos, partidos políticos, etc.) empreenderam uma crítica 

sistemática ao movimento ideológico da Medicina Preventiva e lançaram os 

fundamentos para a construção de uma teoria social da saúde. A partir de então estavam 

instituídas as bases conceituais para a emergência de um novo campo de saberes e de 

práticas: a Saúde Coletiva.  



O início deste processo ocorre na década de 50 quando o modelo preventivista 

de atenção à saúde, nascido nos Estados Unidos do pós Segunda Guerra, é difundido na 

América Latina através do apoio financeiro de organismos internacionais (OPAS, 

Fundação Kellogg, Fundação Rockefeller e outras). Arouca (2003) situa a formação 

discursiva da Medicina Preventiva em três vertentes: A primeira é a Higiene que 

normatiza no nível individual condutas necessárias para se ter uma boa saúde; a segunda 

se origina da discussão sobre o problema dos altos custos da assistência médica nos 

Estados Unidos após a crise de 29 e as tensões sociais decorrentes da crescente 

conscientização do direito à saúde como um exercício da cidadania; no lugar de efetuar 

uma reforma no setor saúde com vistas à universalização da assistência, sob a pressão 

das corporações médicas americanas, seguiu-se a terceira vertente, que foi a proposta de 

uma reforma no ensino médico a fim de inculcar uma atitude preventivista na formação 

e prática deste profissional de saúde.  

A Medicina Preventiva, priorizando o indivíduo e a família, enfatiza a 

responsabilidade social destas instâncias na manutenção da saúde, assim como o dever 

do médico em desenvolver ações preventivas na sua atuação. Esta concepção se 

respalda na teoria da História Natural das Doenças de Leavell & Clarck, a qual 

pressupõe um modelo ecológico do processo de adoecimento, ou seja, o contínuo saúde-

doença transcorreria através de dois estágios: no estágio pré-patogênico que 

corresponde a um estado de saúde, haveria um equilíbrio entre o agente, o hospedeiro e 

o ambiente; o estágio seguinte seria o momento de instalação da doença no qual haveria 

um desequilíbrio entre estes três elementos, o que desencadearia processos 

fisiopatológicos. O médico dotado de uma ‘visão preventivista’ interviria “nos dois 

momentos desse processo e em suas variadas etapas, porque sempre há uma possível 

situação piorada do estado de saúde do paciente que deve ser evitada no evoluir do 

processo saúde-doença” (Nogueira, 2003:178). Face à problemática levantada por esse 

referencial, as disciplinas que sustentariam tal abordagem seriam em primeiro lugar a 

Epidemiologia e a Estatística que forneceriam o conhecimento necessário para a 

prevenção. Complementarmente as Ciências Sociais Aplicadas à medicina cumpririam o 

limitado papel de identificar possíveis fatores sociais ligados ao individuo/família e seu 

ambiente que estivessem interferindo no equilíbrio da tríade agente-hospedeiro-

ambiente. 



Após 1964 as fragilidades flagrantes desta abordagem para a compreensão e 

melhoria das condições de saúde da população brasileira começaram a ecoar de forma 

intensa nos grupos de resistência à ditadura, o que fomentou a organização de um grupo 

de professores de Medicina Preventiva do Estado de São Paulo a consolidarem uma 

crítica sistemática à Medicina Preventiva (Tambellini, 2003), evidenciando suas 

contradições e seu caráter legitimador da ideologia burguesa, que defende a intervenção 

mínima do Estado na solução dos problemas sociais.   

Como alternativa desenvolveu-se uma teoria social da saúde com base na 

abordagem histórico-estrutural, materialista marxista, que combateu algumas posições 

teóricas dominantes: a medicina individual e o modelo bio-médico; as ciências sociais 

positivistas e sua orientação funcionalista; o cientificismo que sustentava uma ciência 

universal, atemporal e isenta de valores. Esta revisão crítica das teorias no campo da 

saúde teve o apoio de organismos internacionais como a OPAS (Organização Pan-

Americana de Saúde) que estava interessada em reformular o ensino da Medicina 

Preventiva na América Latina, considerado como atrasado cientificamente. Para corrigir 

essa deficiência a OPAS promoveu uma série de seminários regionais sobre o assunto, 

que no lugar de promover uma reforma no modelo preventivista, resultou em uma 

verdadeira revolução no pensamento em saúde da época. Como afirma Juan César 

Garcia (1985: 26), o principal articulador do movimento de criação de uma teoria social 

da saúde na América Latina:  

 

O caráter pouco estruturado que iam adquirindo os seminários permitiram 
uma intensa crítica às ciências sociais que estavam sendo empregadas, 
que se mostravam insuficientes para explicar a realidade latino-americana 
(...). No final do período de 1968-73 parecia que as condições eram 
propícias para que se desse legitimidade à medicina social como um campo 
disciplinar (...). A crítica ao capitalismo na área política e ao positivismo em 
ciência fez-se mais freqüente, rechaçando tanto as conquistas do 
capitalismo como as do socialismo, e propondo terceiras posições, tais 
como a nova esquerda. Este movimento geral, coincidente com um clima de 
relativa tolerância, resultante das conquistas do desenvolvimentismo, 
produziu uma corrente original e forte de caráter marxista em ciências 
políticas e em sociologia. Floresceram numerosas editoras, que começaram 
a publicar livros de autores latino-americanos e de autores progressistas 
europeus. Os seminários de medicina social não podiam permanecer 
alheios a estas influências e sentiu-se a necessidade de definir mais 
claramente seu campo. Precisamente ao pacote estratégico faltava o 
cimento ideológico que permitisse transcender as relações amistosas, 
diferenciando a medicina social da saúde pública e separando-a da 
medicina preventiva. 

 



Dois trabalhos no ano de 1975 representaram marcos de amadurecimento desse 

processo de constituição de uma teoria social da medicina no Brasil: O Dilema 

Preventivista de Sérgio Arouca (DMP/UNICAMP), e Medicina e Sociedade de Cecília 

Donnangelo (DMP/USP). As bases teóricas da saúde coletiva já estavam desenvolvidas 

na segunda metade da década de 70. Esse desenvolvimento teórico determinou uma 

mudança no interior dos Departamentos de Medicina Preventiva no Brasil: cientistas 

sociais foram incorporados, novos objetos de análise foram introduzidos, alterou-se a 

bibliografia utilizada e os profissionais de saúde passaram a utilizar o instrumental das 

ciências sociais (Escorel, 1998). Conceitos como a determinação social da doença, a 

historicidade do conceito saúde-doença, o processo de trabalho, o poder médico e a 

medicalização da sociedade revelam o grau de refinamento com que o social passou a 

ser investigado no campo da saúde. 

A Saúde Coletiva como um novo campo de saberes e de práticas, reflete o 

desenvolvimento das Ciências Sociais em saúde no Brasil e na América Latina, tendo 

como objeto o Coletivo em suas manifestações histórico-concretas e as relações sociais 

referidas ao processo saúde-doença (Teixeira, 1985). A Saúde Coletiva enquanto 

movimento é um sub-produto do Movimento Sanitário, que constitui um movimento 

mais amplo de democratização da saúde envolvendo sindicatos, organizações populares, 

entidades de saúde, grupos religiosos, partidos políticos, etc. Seus principais sujeitos 

coletivos (Paim, 2002) estão representados em importantes instituições de aglutinação e 

divulgação do pensamento em Saúde Coletiva: o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde 

(CEBES), fundado em 1976, no qual destaca-se a publicação da revista Saúde em 

Debate, importante periódico de divulgação científica na área de ciências sociais em 

saúde; e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), 

criada em 1979, entidade não-governamental de apoio científico ao ensino de pós-

graduação, pesquisa e cooperação técnica em Saúde Coletiva; a ABRASCO possui uma 

importante linha editorial onde destaca-se a publicação da Revista Ciência e Saúde 

Coletiva e da Revista Brasileira de Epidemiologia. Além de organizar congressos e 

eventos, participa na avaliação de cursos de pós-graduação em Saúde Coletiva.  

Importante agente de acumulação de capitais políticos, científicos e 

econômicos nos âmbitos da saúde pública, da Medicina Preventiva e da Medicina Social 

(com o Programa de Estudos e Pesquisas Populacionais e Epidemiológicas - PEPPE, 

cuja idéia era desenvolver no campo da Epidemiologia a compreensão da saúde/doença 



como um processo social), a Epidemiologia vêm a constituir uma disciplina axial da 

Saúde Coletiva. Sobre o papel científico-político da epidemiologia enquanto ator na 

construção de uma contra-hegemonia, Breilh & Granda (1985: 244) afirma: “Reveste-se 

de maior importância a análise do papel que desempenham disciplinas estreitamente 

vinculadas à interpretação da saúde-doença, como a epidemiologia, uma vez que tais 

disciplinas podem ser usadas como elemento ideologizador, de ressonância social e 

política”. Atravessada pelos movimentos sociais em saúde já descritos anteriormente, a 

Epidemiologia também passa por um movimento de crítica teórico-metodológica, 

substancializado em vários centros latino-americanos. Nestes centros temos em Jaime 

Breilh e Cristina Laurell importantes expressões do duplo esforço de, por um lado, 

formulação de uma crítica à epidemiologia tradicional da Saúde Pública e da Medicina 

Preventiva, que se apoiava numa análise estatística como expressão de um rigor 

objetivista segundo a lógica positivista, e por outro lado, de sistematização de uma 

epidemiologia social, nos marcos do materialismo histórico.   

 

5.1.2. Projeto político-ideológico do Instituto de Saúde Coletiva 

(ISC/UFBA)5 

O Instituto de Saúde Coletiva (ISC) é um produto da trajetória política 

descrita na seção anterior e do desenvolvimento conceitual no campo da saúde. Seus 

principais sujeitos instituintes tiveram presença ativa no movimento universitário de 

resistência à ditadura e na luta pela transformação do sistema de saúde brasileiro 

materializada no Movimento da Reforma Sanitária. O ISC nasceu da experiência do 

Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da UFBA 

(DMP/FAMED), fundado em 1970, que em 1973 deu origem ao Mestrado em Saúde 

Comunitária.  

Algumas figuras-chave devem ser recuperadas nesse processo de 

amadurecimento institucional que vai do DMP à criação do Mestrado e chega até à 

construção do ISC. A primeira delas é o Sebastião Loureiro, que no Departamento de 

Medicina Preventiva/UFBA, no início da década de 70, expressava uma posição contra-

hegemônica na Faculdade de Medicina da UFBA: militante de esquerda, com um 

                                                 
5 Boa parte da construção do texto desta seção devo à colaboração do Prof. Jairnilson Paim, em conversas 
que tivemos sobre os fatos históricos que precipitaram a institucionalização do ISC.     
 



mestrado em Saúde Pública pela University of London e com especialização em 

Epidemiologia e em Estatística pela mesma universidade, Sebastião era uma referência 

para os alunos desta faculdade interessados nas críticas à saúde pública que estavam 

sendo desenvolvidas no Sudeste do país. Em 1971 Sebastião reuniu alguns estudantes 

de medicina para trabalharem na monitoria em Medicina Preventiva. A monitoria àquela 

época envolvia atividades de ensino e pesquisa – equivalente ao que hoje conhecemos 

com iniciação científica – e representava mais um contexto de formação para os 

estudantes. 

Em 1973 tem início o Mestrado em Saúde Comunitária custeado pela 

Fundação Rockfeller, ainda sob a inspiração do modelo americano de Harvard de uma 

medicina simplificada para os setores excluídos da população com intuito de estender a 

cobertura da assistência frente à crescente demanda pelos serviços de saúde.  

Alguns fatos tiveram um impacto positivo sobre o avanço político-ideológico 

do Mestrado em Saúde Comunitária da UFBA, como a criação de alguns mestrados na 

América Latina com o apoio financeiro da OPAS e de fundações americanas, que 

revelaram nomes importantes da nova vertente social em saúde; dentre eles destaca-se 

no México o trabalho de Cristina Laurell; no Equador expoentes da Epidemiologia 

Social como Jaime Breilh e Edmundo Granda, e no Brasil o mestrado em Medicina 

Social da UERJ (criado em 1972) que evidenciou os trabalhos de Hésio Cordeiro, de 

Madel Luz, de Reinaldo Guimarães, entre outros. Destaca-se ainda o papel de Juan 

Cesar Garcia como articulador de todos esses pólos de produção científica, como já fora 

acentuado antes. 

Um outro fato importante foi a realização do primeiro seminário em Ciências 

Sociais em Saúde realizado em Cuenca, Equador (1972), que contou com a participação 

de pesquisadores de 11 países da América Latina; Neste encontro efetuou-se uma crítica 

ao paradigma positivista como insuficiente para a compreensão dos problemas de saúde, 

e insistiu-se na necessidade de incorporar o arcabouço teórico-metodológico das 

Ciências Sociais para que se estabelecessem as relações entre os processos saúde-

doença e a estrutura social (Garcia, 1985). É a partir daqui que a Medicina Preventiva 

introduz o estudo das políticas de saúde como ferramenta teórica para o estudo da 

organização social das práticas de saúde.  



Em 1976 Sebastião Loureiro assume a coordenação do Mestrado em Saúde 

Comunitária e sob a influência destes acontecimentos, inicia-se o esboço de uma 

mudança ideológica no mestrado, que passou a ter um diálogo mais estreito com o novo 

marco teórico. Uma outra figura-chave nesse processo de redefinição dos marcos 

teóricos do Mestrado em Saúde Comunitária da UFBA foi Jairnilson Paim, neste 

período pesquisador e Professor Assistente da Faculdade de Medicina da UFBA. 

Jairnilson Paim teve uma intensa militância político-institucional em diversos 

movimentos que sintetizam a luta pela democratização da saúde no país: No CEBES 

participou das discussões para a sua fundação e para a edição da Revista ‘Saúde em 

Debate’, cujo primeiro número foi aberto com um artigo de sua autoria: “Medicina 

Comunitária: Introdução a uma Análise Crítica”. No Movimento Médico participou na 

Associação Baiana de Medicina (ABM) da reformulação da linha editorial do ABM 

Notícias ao difundir estudos e reflexões sobre políticas de saúde para o movimento 

médico, além de organizar o I Congresso Médico Social da Bahia em 1981. Na 

ABRASCO exerceu vice-presidência da entidade entre 1981 e 1983, período em que 

foram editados os dois primeiros números da coleção “Ensino da Saúde Pública, 

Medicina Preventiva e Social no Brasil” e o primeiro volume dos Textos de Apoio – 

Ciência Sociais I; Sua gestão culminou com a realização do I Congresso Brasileiro da 

ABRASCO. E finalmente na Reforma Sanitária produziu um dos textos básicos para a 

8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, cume do Movimento Sanitário Brasileiro, 

resultando na Constituição de 1988 (a mais completa declaração de direitos à saúde 

ocorrida em qualquer país); em 1989 colaborou com deputados e entidades progressistas 

na redação de emendas e destaques para o capítulo Saúde da Constituição do Estado da 

Bahia. A militância de Jairnilson possibilitou que ele empreendesse um aprofundamento 

teórico no campo da Saúde Coletiva, com forte presença dos autores da Medicina Social 

no Brasil e na América Latina, assim como a influência na ciência política das correntes 

do materialismo histórico e seus principais críticos.  

É nesse contexto de enfrentamentos no campo político-ideológico que em 

1978 Jairnilson Paim, um dos principais atores no processo de instituição do ISC, 

concebe e articula o “Encontro Nacional de Pós-Graduação em Saúde Coletiva” 

realizado em Salvador, que contou com a presença dos principais propositores da nova 

Medicina Social, como Sérgio Arouca e Guilherme Rodrigues da Silva. Importante 

registrar que foi nesse encontro onde se utilizou pela primeira vez o termo Saúde 



Coletiva para designar o primeiro encontro de cursos de pós-graduação do Brasil. Este 

evento “representou a ruptura com o modelo docente e de investigação conformado e 

controlado pela Fundação Rockefeller no âmbito de um desses cursos [o Mestrado em 

Saúde Comunitária da UFBA] e a busca de um marco conceitual alternativo para o 

conjunto dos cursos” (Paim, 2002: 176, grifos meus). Também aqui foi discutida a 

necessidade de criação de uma entidade que congregasse o conjunto dos cursos de pós-

graduação, o que resultou em 1979 na criação da ABRASCO. 

Em 1979 Jairnilson Paim passa a coordenar o Curso de Mestrado em Saúde 

Comunitária. Nesta gestão a mudança ideológica do mestrado se consolida. Efetuou-se a 

constituição de um mestrado mais crítico com a introdução na bibliografia do curso de 

autores como Donnangelo, Laurell, Juan César Garcia, Arouca, entre outros. Após o 

Encontro Nacional de Pós-Graduação, foi ampliado o número de vagas para a turma do 

mestrado que passou de 10 para 20 alunos. Formou-se uma turma mais politizada com 

uma visão crítica da Medicina Preventiva e da Saúde Comunitária e com uma 

compreensão mais alargada do enfoque social em saúde. Esta primeira turma de 20 

alunos conta com a presença de Maurício Lima Barreto, coordenador do Projeto Bahia 

Azul, além de outras pessoas que hoje pertencem ao quadro de pesquisadores do ISC, 

como Carmem Teixeira, Lígia Vieira da Silva, Edná Costa, Ceci Vilar Noronha, etc.  

A proposta de criação de uma unidade acadêmica com autonomia em relação à 

Faculdade de Medicina da UFBA se impôs para um grupo de docentes e de 

pesquisadores do DMP/UFBA profundamente comprometidos com o projeto político-

ideológico da Reforma Sanitária e dispostos a aceitar o desafio de contribuir para a 

consolidação do campo científico da Saúde Coletiva. Formou-se, então, um Grupo de 

Trabalho do DMP/UFBA, que a partir do enfrentamento político-ideológico contra as 

forças conservadoras da Universidade, propôs em documento elaborado por este grupo 

em 1991, a criação do ISC. A VIII Conferência Nacional de Saúde, a lei orgânica do 

SUS, a implantação do SUDS, a Municipalização e a problemática sanitária da Região 

Nordeste, e da Bahia em particular (Documentos Básicos, 2004), representavam o 

contexto em que se colocava a necessidade de criação do Instituo de Saúde Coletiva. 

Em 1992, durante o III Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva realizado pela 

ABRASCO, obteve-se amplo apoio da comunidade científica da área, o que foi o 

estímulo necessário para que seus proponentes levassem adiante os trâmites necessários 

para a instituição do ISC no ano de 1994.   



Em alinhamento com os marcos teóricos da Saúde Coletiva, o Instituto de 

Saúde Coletiva em Relatório Final produzido pelo Grupo de Trabalho em 1994 reafirma 

seu compromisso político-ideológico com a melhoria das condições de saúde da 

população e com a produção de conhecimentos que privilegiem a prática da 

interdisciplinaridade: “A renovação do marco conceitual em Saúde Coletiva nos últimos 

anos estimulou certos representantes de cursos de pós-graduação de caráter inovador na 

América Latina a definir a área como espaço interdisciplinar de pensamento e de ação 

dedicado ao conhecimento e à transformação da realidade e das condições de vida e de 

saúde/doença como processos histórico-sociais” (Documentos Básicos, 2004: 78). 

 

O Instituto de Saúde Coletiva enquanto sujeito coletivo é o resultado – e também 

ator – do processo de consolidação de um novo estilo de pensamento em saúde, isto é, 

do estabelecimento de uma forma particular de ver o seu objeto, de tal modo que muitos 

conceitos construídos com base nos mesmos pressupostos estabelecem entre si um 

vínculo estilístico que os remetem a um período histórico particular. Os pressupostos 

mais gerais deste estilo referem que “o objeto da Saúde Coletiva é construído nos 

limites do biológico e do social e compreende a investigação dos determinantes da 

produção social das doenças e da organização dos serviços de saúde, e o estudo da 

historicidade do saber e das práticas sobre os mesmos. Neste sentido, o caráter 

interdisciplinar do objeto sugere uma integração no plano do conhecimento e não no 

plano da estratégia, de reunir profissionais com múltiplas formações” (Paim e Almeida 

Filho, 2000). Diante dessas premissas cabe refletir em que medida o Projeto Bahia Azul 

reflete o projeto político-ideológico do ISC de engajamento na luta pela melhoria das 

condições de vida dos coletivos baianos, e na viabilização de uma prática 

transdisciplinar que respeite o caráter complexo dos processos de saúde-doença-

cuidados? Para fins deste estudo limitar-me-ei a discutir a segunda parte da questão na 

seção seguinte. 

 

5.2. A constituição do Projeto Bahia Azul: As relações entre o campo 

político e o campo científico 

A concepção do projeto de pesquisa constitui a primeira das etapas 

empreendidas pelo pesquisador em um processo de pesquisa. Entretanto, a concepção 



de uma investigação não se define apenas no plano das idéias, mas é em grande parte 

constrangida pelas possibilidades concretas de custeio de suas etapas, o que limita a 

autonomia para criar, planejar e decidir. Portanto, o agente financiador joga um papel 

importante nessa primeira etapa do processo. No caso do Projeto de Avaliação do 

Impacto Epidemiológico do Programa de Saneamento Ambiental da Baía de Todos os 

Santos (o Projeto Bahia Azul) o financiador principal foi o Governo do Estado da 

Bahia, e não uma instituição de apoio à ciência e tecnologia. Esta peculiaridade sobre a 

natureza do financiador impõe a necessidade de compreender quais os interesses que 

estiveram em jogo neste processo de negociações. 

O primeiro aspecto a ser considerado é que o Programa de Saneamento 

Ambiental empreendido na cidade de Salvador e nas cidades do entorno da Baía de 

Todos os Santos foi uma realização do próprio Governo do Estado. Portanto, o Projeto 

Bahia Azul foi constituído para avaliar o impacto sobre a saúde de uma realização de 

seu próprio financiador, o que sugere um interesse do Governo na utilização no campo 

político dos resultados desta pesquisa. Este tipo de interesse do Estado chama a atenção 

para a compreensão de um conceito muito interessante de Latour (2000) que é a noção 

de rede. Latour produz uma analogia da produção do conhecimento científico como 

uma espécie de rede cujos nós – representados pelas instituições científicas e todos os 

elementos amarrados a uma alegação ou fato científico – estão interligados por seus fios 

e malhas a todos os agentes capazes de reproduzir a existência destes fatos. Neste 

sentido, um fato epidemiológico muito bem estruturado: o impacto positivo do 

saneamento (especialmente no que tange à água e esgotamento sanitário) sobre a 

redução da incidência de doenças relacionadas à água e às excretas (dentre elas as 

diarréias infantis, parasitoses intestinais, leptospirose, equistossomose, etc.) está 

amarrado a uma série de elementos que lhe confere legitimidade (disciplinas como a 

biologia e seus conhecimentos sobre bactérias e parasitas, artigos epidemiológicos que 

confirmam estas associações, laboratórios, entre outros). Como afirma Latour (2000: 

293-4):  

Um tal aumento no número de elementos amarrados a uma alegação tem 
seu preço, e isso transforma em negócio oneroso a produção de fatos 
críveis e de artefatos eficientes. Este preço não deve ser avaliado só em 
termos de dinheiro, mas também pelo número de pessoas que devem ser 
alistadas, pelas dimensões dos laboratórios e dos instrumentos, pelo 
número de instituições que colhem os dados, pelo tempo gasto para ir das 
‘idéias originais’ a produtos praticáveis (...). Como a corrida probatória é tão 
cara que só um pequeno número de pessoas, nações, instituições ou 
profissões é capaz de custeá-la, isso quer dizer que a produção de fatos e 



artefatos não ocorrerá em qualquer lugar e gratuitamente, mas sim em 
lugares restritos e em certos momentos.      

 

A noção de rede permite descrever como um conjunto de recursos alocados em 

lugares restritos e esparsos, se estende por toda parte, tomando a forma de uma teia.  O 

interesse do Governo do Estado em financiar uma pesquisa que avalie a sua própria 

realização (uma intervenção sanitária) faz parte das malhas dessa rede que incorporam 

outros agentes não-científicos na reprodução dos fatos científicos. Simplificando: o fato 

epidemiológico de associação positiva entre saneamento e saúde se expande para além 

do próprio campo científico, atraindo para suas malhas o campo político que investe na 

reprodução deste fato para aumentar o seu capital político. Certamente se este fato 

epidemiológico não constituísse uma crença partilhada pelo Governo, ele não investiria 

na sua reprodução através de uma instituição científica de credibilidade. O Instituto de 

Saúde Coletiva já tinha nesta ocasião uma experiência acumulada na área de doenças 

infecciosas, especialmente no que se refere às diarréias infantis e parasitoses. Portanto, 

representava talvez a única instituição na Bahia com competência científica para falar 

de maneira autorizada (Bourdieu, 2003) sobre os fatos que o Governo tinha interesse em 

reproduzir.     

A interação entre os campos político e científico revela a possibilidade de um 

espaço de convergência de interesses, onde o limite desta interseção se coloca nos 

limites impostos pelas definições das propriedades específicas de cada campo. Quanto 

às convergências o coordenador geral, principal idealizador do projeto comenta: 

 
O Bahia Azul foi uma oportunidade que surgiu da solicitação de um estudo de 
avaliação de um projeto de saneamento da cidade. Mas isto se encaixava dentro de 
algumas questões conceituais que a gente tinha, né, como a questão da mudança 
dos padrões de doença em populações, uma das coisas enigmáticas no sentido de 
entendimento como fenômeno, né, intervenções, ações humanas... que modificam os 
padrões de doenças nas populações... Porque é um padrão muito dinâmico... Então 
você tem o aparecimento de novos problemas com o desaparecimento de outros. E aí 
na época... eu achei que... e continuo achando que o Bahia Azul... a intervenção  que  
vai ser feita em Salvador, uma intervenção sanitária de grande porte... é como se 
você adiantasse um pouco a história, né, porque vai intervir numa cidade, né, em um 
tempo razoavelmente curto em termos históricos e você pode modificar uma situação 
de saúde. Então seria uma oportunidade muito fantástica de observar isso. Então, o 
Bahia Azul foi montado muito com esse espírito, quer dizer, de um grande... Claro, 
que no sentido da Secretaria de Saneamento, o financiador principal, ele é um 
relatório técnico de... Eles querem avaliar o que aconteceu com a intervenção, né. 
Então a gente tem consciência disso. Mas no sentido nosso, nós transformamos ele, 
na medida do possível, num... num projeto científico dentro de um programa cientítico 
mais amplo, né, de observar coisas, registrar e entender certas coisas. Então essa 
intervenção entra... quer dizer, como um projeto que vai mudar uma realidade de 



saúde na sociedade... vai mudar e nosso papel vai ser observar e entender um pouco 
o que aconteceu. Então meu papel foi muito de elaborar essas idéias e de tornar elas 
viáveis em termos de projeto, então. 

 

O campo da epidemiologia consegue refratar com bastante facilidade um 

interesse explicitamente político na produção do conhecimento em um interesse 

legítimo do campo científico, a saber, a questão de observar mudanças nos padrões de 

saúde de uma população exposta a uma intervenção ambiental. Com isso, a instituição 

científica (o ISC) legitima seu interesse de acordo com as propriedades específicas do 

campo científico que consiste no investimento na obtenção do lucro científico, ou seja, 

na acumulação do seu capital simbólico. Embora a refração seja bem-sucedida, a 

demarcação explícita dos limites de ação dos elementos externos ao campo é enfatizada 

em seguida pelo coordenador do projeto a fim de explicitar a autonomia do campo 

científico em relação ao campo político: 

 
(...) Agora, então, eles fizeram a pergunta. Coube a nós elaborar os protocolos de 
pesquisa, tá certo? Então, nós tivemos um protocolo de pesquisa. Coube a nós ver o 
contrato. Existe um contrato assinado que diz o seguinte: na 1ª versão desse contrato 
que eles mandaram pra cá – tudo é negociação, né? – que dizia o seguinte: que eles 
eram donos das informações. Aí nós fizemos: não, isso aqui não tem nem que 
pensar, entendeu? Os donos são... a universidade é dona tanto quanto a Secretaria, 
quanto o Governo do Estado. E colocamos isso. E eles aceitaram, entendeu? Então, 
quer dizer, o que interessa, repare, é isso: que eles estão financiando, nós temos total 
estabilidade científica, não houve interferência nenhuma no processo (...). Nós não 
temos nenhum compromisso de dizer se isso vai dar... que tipo de efeito vai dar ou 
não. Claro que eu entendo que a intervenção sanitária é boa. E que, vamos dizer, 
amanhã quando eu tiver o resultado disso, o secretário chegue e diga: Tá vendo? Eu 
não tenho nada... Eu não vejo nenhum erro nisso. É errado isso? Quer dizer, eu sou 
um gestor do bem público, eu faço uma intervenção que beneficia a sociedade e eu 
chego e digo: “olhe, beneficiou a sociedade”, seria errado se eu falsiasse 
informações. Repare, aí é que tá a questão ética do processo (...) Isso aí é um 
problema complicado, essa coisa, tá certo? Do limite, né, entre o uso né, da 
informação; é um limite tênue, que a gente tem que correr riscos nessa coisa. Nós 
não estamos fazendo uma... produzindo propaganda governamental. Agora, se 
saírem efeitos e eles usarem, eu não posso impedir isso. 

 

 De acordo com Bourdieu (2004: 21) “Um dos problemas conexos será, 

evidentemente, o de saber qual é a natureza das pressões externas, a forma sobre a qual 

elas se exercem, créditos, instruções, contratos, e sob quais formas se manifestam as 

resistências que caracterizam a autonomia, isto é, quais são os mecanismos que o 

microcosmo aciona para se libertar dessas imposições externas e ter condições de 

reconhecer apenas suas próprias determinações internas”. No episódio descrito acima, 

uma pressão externa ao campo científico que reivindicou a propriedade da informação 

produzida na pesquisa, o que foi prontamente rechaçado pelo agente científico já que 



contradizia uma das propriedades ou determinações internas ao campo que é o caráter 

público da produção científica, uma das conquistas da ciência moderna.       

Não é sem tensões, entretanto, que estas alianças se estabelecem entre estes 

dois campos (o científico e o político), pois ambos possuem propriedades distintas que 

definem diferentes regras de ação para os agentes no interior de cada um destes campos, 

o que pode gerar conflitos na interseção entre eles, como pode ser mostrado neste 

episódio descrito em diário de campo (por Dalton): 

 
Agora é a vez de Beatriz. Ouço alguém brincar que “chegou a hora da 
bomba!”. Não entendi o porquê da brincadeira. Ela então comenta que nas 
águas da Barra analisadas o índice de coliformes fecais foi alto. E que não 
deve ter sido um simples erro casual do exame porque outros índices de 
poluição pesquisados também estavam altos. Diz, por exemplo, que uma 
taxa cujo valor normal é cerca de 500u estava em quase 3000u. Todos 
ficam bastante surpresos com a novidade. Principalmente após ela afirmar 
que em certas casas até a água que saiu do filtro estava contaminada. 
Explica que tal acontece porque quando a vela não está suficientemente 
apertada, a água pode passar por baixo da vela sem ser filtrada. É motivo 
de brincadeira geral: “Eu agora só vou beber água mineral!”, Roberto então 
pede a Beatriz que não inclua esses dados neste relatório. Que faça uma 
avaliação dos métodos utilizados, se possível comparando com uma 
amostra analisada na EMBASA e outra no LACEN, que são locais de 
análise respeitados e considerados como de referência. E depois sim, após 
ter uma maior segurança em relação aos seus resultados, até mesmo para 
poder contestar futuros questionamentos em relação aos seus métodos, 
solte os dados (afirma Roberto: “a primeira reação que vão ter a tais dados 
é questionar os métodos empregados”). Brinca: “Vamos todos perder o 
emprego!”.  

 
 

A relação que se estabelece entre os dois campos assume a forma de uma 

guerra na qual é preciso estar sempre bem armado para possíveis ataques de uma das 

partes. Por um lado, o campo político pode se sentir atacado pelos resultados da 

pesquisa que podem evidenciar situações vexatórias no cuidado do Estado com a saúde 

pública. Por outro lado, o campo científico poderá, a partir desses resultados, ser 

acusado de utilizar métodos não confiáveis na produção dos resultados.  

Como ficou sugerido até aqui o interesse do financiador pela pesquisa possui 

um caráter nitidamente político. Interessa ao financiador apenas os resultados que dêem 

notabilidade à sua ação/intervenção. Nesse caso, apenas uma pesquisa estritamente 

epidemiológica – evidentemente livre das pressões externas ao campo com toda a 

isenção e confiabilidade dos seus agentes participantes –, seria suficiente para atender à 

demanda do financiador. Entretanto, o que poderia ser apenas uma pesquisa de 



avaliação de impacto epidemiológico, assume proporções de uma mega pesquisa de 

caráter interdisciplinar que envolveu a participação de profissionais das áreas da 

Epidemiologia, da Nutrição, da Engenharia Sanitária, da Estatística, da Geografia, da 

Antropologia, da Sociologia e da Economia. Esta multiplicidade de perspectivas 

disciplinares tem lugar num espaço institucional comprometido com o marco ideológico 

instituinte do campo da Saúde Coletiva. Portanto, os principais idealizadores do Projeto 

Bahia Azul são agentes interessados nas possíveis articulações entre as áreas das 

ciências sociais e as áreas biológicas para a compreensão do objeto da saúde. Interesse 

que é inseparavelmente científico e político no duplo sentido: que os fatos científicos 

produzidos com maior nível de complexidade possam ser usados como ferramenta para 

pressionar a ação política/transformadora da realidade de saúde da população, ao 

mesmo tempo em que possam ser convertidos em maior capital científico para os 

pesquisadores, como retribuição dos pares concorrentes.         
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• Maurício Lima Barreto (Coordenador geral do Projeto Bahia Azul) 

Formado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

Maurício desde cedo dirigiu seus interesses para as áreas da Saúde Pública e da 

Epidemiologia. No terceiro ano do curso de Medicina se tornou monitor do 

Departamento de Medicina Preventiva da UFBA, e no mesmo ano em que se formou 

(1977) ingressou no curso de especialização em Saúde Pública na Fundação Oswaldo 

Cruz, RJ. Vindo de uma militância de partido de esquerda, a preocupação com as 

questões das desigualdades políticas e sociais que atravessavam o país se refletiu na sua 

atuação profissional: Maurício entendia que uma vertente mais populacional de 

aplicação de conhecimentos do campo da saúde constituía uma estratégia mais efetiva 

no sentido de reduzir as desigualdades em saúde do que uma prática curativa individual.  

Trabalhou por um ano e meio (entre 1978 e 1979) como sanitarista da 

Secretaria de Saúde do Estado em Itabuna, mas seu interesse mais forte estava voltado 

                                                 
6 O grupo de pesquisadores do Bahia Azul ao qual estou me referindo neste capítulo compreende apenas 
aqueles sujeitos que participaram da construção dos produtos integradores analisados neste trabalho, além 
da trajetória do coordenador geral do projeto, Maurício Barreto, pela posição que ocupa na concepção 
geral do mesmo. Deve-se pontuar, entretanto, que o grupo completo de pesquisadores do Bahia Azul é 
muito mais extenso do que o apresentado aqui através das trajetórias profissionais.    



para a carreira acadêmica, tendo alcançado uma rápida progressão na mesma: já tendo 

três artigos publicados de 1974 a 1978, no ano de 1979 entrou no mestrado em Saúde 

Comunitária do Departamento de Medicina Preventiva da UFBA na área da 

epidemiologia da esquistossomose onde trabalhou elementos da geografia médica para 

explorar as relações entre espaço e saúde (“Esquistossomose mansônica: distribuição da 

doença e organização social do espaço”). Em 1980 já ocupava o cargo de professor 

assistente deste mesmo Departamento, e em 1983 ingressou no doutorado em 

Epidemiologia na University of London, Inglaterra (“Epidemiology of Urban 

Schistosomiasis Mansoni in Northeast Brazil. A case study in Santo Antonio de Jesus”), 

experiência que caracteriza como um momento importante de amadurecimento e 

formação já que teve o tempo exclusivamente dedicado ao estudo e à pesquisa.  

A partir de então Maurício ocupou algumas funções importantes junto ao 

Estado e em agências de apoio técnico/financeiro à pesquisa em nível nacional: Entre os 

anos de 1987-1989 foi nomeado pelo Governo do Estado da Bahia para ocupar o cargo 

de diretor do Centro de Informações em Saúde (CIS), que se encarrega de todas as 

informações de saúde do Estado. Junto à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) Maurício foi Representante da Área da Saúde Coletiva 

(1996-1999) e membro do Conselho Técnico-científico (1997-1999). É titulado como 

pesquisador I-A do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico) e 

membro-coordenador do Comitê Assessor em Saúde Coletiva e Nutrição nesta mesma 

instituição (2001-4). No ano de 2003, Maurício foi eleito Membro Titular da Academia 

Brasileira de Ciências, lugar até aquele momento nunca alcançado por nenhum 

pesquisador da área da Saúde Coletiva no Brasil. Coordena o Programa de Doenças 

Infecciosas/Deficiências Nutricionais do Instituto de Saúde Coletiva e foi o principal 

responsável pela concepção do Projeto Bahia Azul. 

Na trajetória de Maurício destaca-se a questão da credibilidade do pesquisador 

tal como foi definida por Latour (1997). O ‘curriculum vitae’ representa a sínteses de 

todos os investimentos empreendidos por um pesquisador durante a sua trajetória 

profissional. Com um doutorado na University of London, uma das mais primeiras 

instituições de pesquisa na área de Saúde Pública, e uma produção atual de 102 artigos 

completos publicados em periódicos, 172 trabalhos publicados em anais de eventos, um 

livro e 20 capítulos de livros publicados, Maurício Barreto tem operado as conversões 

de capital necessárias para ser admitido numa posição de destaque no campo científico:  



Investimento em qualificação → produção de artigos → argumentos → financiamento 

→ produção de dados → reconhecimento → produção de artigos → financiamento...   

O ciclo de credibilidade acima referido por Latour (1997) significa a 

competência que os pesquisadores desenvolvem de praticar a ciência no sentido de 

maximizar a intensidade dos deslocamentos de uma seção a outra do ciclo, de forma que 

os capitais técnicos, sociais e econômicos se encontrem de tal modo integrados, que um 

investimento em uma das dimensões supõe o retorno ou lucro em uma outra, 

constituindo um ciclo unificado. Tentar determinar qual dimensão teria prioridade sobre 

outra, seria recair no engodo de dissociar o quê nas práticas científicas seria pura 

representação social ou poder simbólico e o quê seria pura competência técnica, 

definida por Bourdieu (2003) como razão social legitimada enquanto razão puramente 

técnica.  

Maurício acumulou o crédito-reconhecimento que lhe permite progredir ainda 

mais na sua área de atuação. A alta credibilidade de que é detentor determina e é 

determinada pelo conjunto dos problemas importantes tratados pelo pesquisador. Como 

afirma Bourdieu (idem), não há escolha científica que não seja igualmente uma 

estratégia política orientada para a maximização do lucro científico, sem que para isso 

os sujeitos precisem se submeter a uma avaliação racional das chances de êxito. 

Maurício tem participado de pesquisas com repercussões importantes no campo das 

tecnologias em saúde em nível nacional e internacional. Ficou demonstrado em um 

estudo realizado em Salvador sobre uma vacina utilizada mundialmente no combate a 

doenças infantis, que esta mesma vacina provocava surtos de meningite nas crianças. 

Um outro estudo em 1999, desta vez realizado nos Estados do Mato Grosso e do Mato 

Grosso do Sul, corroborou os resultados anteriormente encontrados, o que levou o 

Ministério da Saúde a suspender a compra das vacinas da indústria Serum Institute of 

Índia, declarando como justificativa o relatório do grupo do ISC. Esta medida gerou até 

mesmo uma ameaça por parte desta indústria na tentativa de impedir a publicação desta 

pesquisa. Destaca-se ainda uma pesquisa iniciada em 1997, em colaboração com um 

grupo de pesquisadores da London School, sobre o efeito da aplicação da segunda dose 

de BCG (vacina contra a tuberculose) realizada nas cidades de Manaus e de Salvador 

com uma população de milhares de crianças de 7 a 14 anos de idade. Este estudo, 

financiado pela Fundação Nacional de Saúde (FNS) e pela ODA (instituição 

financiadora do Ministério de Relações Exteriores da Inglaterra), concluiu que a 



segunda dose do BCG não possui efeito preventivo sobre a tuberculose. Ao trabalhar 

sobre um problema relevante para a saúde pública, já que esta doença possui uma alta 

taxa de incidência no Brasil (100 mil novos casos anuais), os resultados deste estudo 

deverão definir uma suspensão da política de vacinação da segunda dose de BCG no 

Brasil e possivelmente no mundo. 

O capital simbólico acumulado por Maurício lhe permite funcionar dentro do 

grupo do Programa de Doenças Infecciosas e Deficiências Nutricionais como um 

captador de recursos, de crédito e de empreendimentos mais desafiadores para o grupo. 

É nessa posição que Maurício, um epidemiologista com fortes vínculos com a saúde 

coletiva, é convidado através do ISC, pelo Governo do Estado da Bahia, a coordenar o 

projeto de avaliação do impacto epidemiológico sobre a saúde do Programa de 

Saneamento Ambiental de Salvador e das Cidades do Entorno da Baía de Todos os 

Santos (o Projeto Bahia Azul). O que seria apenas um projeto de impacto 

epidemiológico, do ponto de vista do interesse do financiador, se transformou em uma 

confederação de projetos que envolveram recortes de diferentes perspectivas 

disciplinares. De acordo com Maurício, o objeto epidemiológico tem um potencial de 

agregar uma variedade de campos para a compreensão da saúde: “Na hora em que você 

fala em determinantes das condições de saúde, você tá tocando em vários sub-campos 

de conhecimento que hoje são apropriados por diversas disciplinas”. A própria 

epidemiologia vem se especializando em diversos sub-campos e diante dessas divisões 

internas da disciplina, Maurício se posiciona pela recusa dos “especialismos” e expressa 

um interesse diversificado pelas supostas faces da epidemiologia: 

 

Eu sou um... meio híbrido; aí no caso né, eu tenho várias inserções e vários 
interesses e tal... A epidemiologia por essa complexidade se definiu em 
vários sub-campos, então você vê desde a epidemiologia social até a 
epidemiologia molecular, a epidemiologia clínica... eu tenho um tipo de 
trânsito que eu sou mais epidemiologista; eu sou daqueles que defende a 
epidemiologia unificada... eu sou um generalista e que posso assim... tenho 
feito esforços aqui na minha pesquisa de transitar pelas várias linhas de ida 
e volta, né... Não é uma coisa única, né... Quer dizer, eu tento compreender 
a epidemiologia como uma coisa que tenta entender os fenômenos 
exteriores, né, os fenômenos que determinam a saúde humana, né, em que 
você tem determinações sociais, ambientais, então você tem... quer dizer, 
vários sub-níveis de determinação, e as determinações, vamos dizer assim,  
tecnológicas,  né, porque o mundo moderno é um mundo tecnológico em 
que  a gente vive sob o efeito dessa tecnologia, ela não pode mais ser 
dissociada da nossa vida...  

 



• Darci Neves dos Santos 

Darci se graduou em Medicina pela Universidade Católica do Salvador 

(UCSAL) e se especializou em Psiquiatria pela Universidade de São Paulo (USP). 

Tinha uma inclinação inicial para a clínica – gostava do contato direto com pessoas –, 

mas alimentava em sua formação um interesse, compartilhado com as inquietações de 

sua época, pelo rompimento com as formas de assistência até então vigentes. Teve uma 

experiência numa escola de psiquiatria nos anos 70 – ainda durante a sua formação – 

que iria marcar muito as suas preferências intelectuais. A influência mais marcante 

desta experiência foi o contato com uma pluralidade de abordagens teórico-

metodológicas no entendimento da saúde mental: teve a oportunidade de conhecer, por 

exemplo, correntes como a Psiquiatria Social, a Psicanálise e a Psico-farmacologia. 

Sobre esta experiência comenta: “Aquilo era muito vivo a gente ter aquela quantidade 

de divergência na formação, foi muito importante!”.  

Viveu neste período uma atmosfera de questionamento do modelo hospitalar 

centrado na abordagem biológica da doença mental. Suas preocupações se voltaram 

para a chamada psiquiatria social, que buscava estabelecer relações entre as condições 

sócio-econômicas e os processos de saúde-doença. Entretanto, sentia que essa linha 

carecia de uma leitura da subjetividade, que constituía uma lacuna nas abordagens 

sociais, ou mesmo aquilo que deveria ser negado para que prevalecesse a determinação 

do social. Persistia o interesse em conciliar as abordagens mais contextuais com as 

abordagens que privilegiassem o micro – as singularidades individuais. Não obstante o 

interesse pessoal em complexificar relações na compreensão da saúde mental, as 

fronteiras que separavam as abordagens eram muito compartimentadas: “... era muito 

curioso porquê naquela época o set psicanalítico era bastante ri... rígido, muito explícito 

do que ele era... o set clínico, né, e o set social, então não tinha muita confluência entre 

eles, né, esse era um esforço pessoal de cada um tentar criar... mas não havia... não era 

possível”.    

Em meados da década de 70 fez residência em Psiquiatria na Universidade de 

São Paulo (USP), onde foi definindo sua identidade profissional pelas áreas da saúde 

mental e da saúde pública, junção ainda pouco comum na época com exceção da 

iniciativa do Departamento de Medicina Preventiva da USP que abria espaço para uma 

prática alternativa de Saúde Mental nos contornos do Centro de Saúde Escola do 

Butantã. A aproximação deste departamento durante o terceiro ano de sua residência na 



USP foi de fundamental importância para a ampliação dos seus horizontes nos marcos 

de uma formação psiquiátrica essencialmente biologicista. Neste departamento debatia-

se sobre os aspectos sociais da saúde com contribuições de importantes teóricos da 

Sociologia da Saúde, dentre eles destaca-se Cecília Donangelo, e posteriormente 

Ricardo Bruno que foi formado neste contexto.  

Em São Paulo, Darci se engajou na luta pela transformação da assistência 

psiquiátrica. Realizou atendimento ambulatorial em centro de saúde da rede publica de 

São Paulo – experiência pioneira na área de Psiquiatria com a qual relata ter aprendido 

bastante; aprendizagem que atribui ao contato constante com uma equipe 

multiprofissional e à diversidade da demanda que incluía desde o atendimento de 

crianças até o de adultos psicóticos. Colaborou pela Secretaria de Estado da Saúde de 

São Paulo com a implantação das ações de saúde mental em nível ambulatorial, 

organizando os níveis primário e secundário da atenção; exerceu assessoria técnica de 

psiquiatria na Secretaria de Higiene e Saúde do Município de São Paulo, onde 

implantou pela primeira vez no Estado de São Paulo o atendimento psiquiátrico de 

urgência em emergência geral; esta participação no aparelho estatal se deu num 

momento de grandes transformações políticas no país: mil novecentos e oitenta e dois, 

primeira eleição por voto direto após a ditadura militar que elegeu Franco Montoro para 

governador de São Paulo, cujas secretarias absorveram grande parte dos ativistas da 

oposição ao governo militar. Darci, comprometida com a saúde mental e a saúde 

pública, participou ativamente de um momento de efervescência das lutas políticas e 

sociais no Brasil. 

A mudança política no governo, com a eleição de Jânio Quadros para a 

prefeitura de São Paulo em 1985, contribuiu para que Darci redirecionasse sua atuação 

profissional da área de administração de serviços para o campo acadêmico. Entre os 

anos de 1988 e 1995 inseriu-se no curso de doutorado recebendo o título de PhD na área 

de Epidemiologia Psiquiátrica pela University of London, Inglaterra, com o trabalho 

intitulado “The diagnosis of schizophrenia in Sao Paulo, Brazil: The influence of 

patient’s culture and clinician’s concept”. Em 1997 chega ao Instituto de Saúde Coletiva 

(ISC) para consolidar uma linha de pesquisa, junto ao Programa de Epidemiologia do 

instituto. A escolha da instituição se deu por fatores de ordem prática como a existência 

de uma infra-estrutura mínima para o trabalho, e principalmente, como salienta, pela 

dinâmica e vivacidade de pesquisas desenvolvidas pela instituição.  



Seu primeiro trabalho no ISC foi na área de infecção parasitária em 

escolares e desenvolvimento cognitivo, ocasião em que se aproximou mais intimamente 

do campo da Psicologia, em especial da temática das medidas psicológicas. Num 

segundo momento se inseriu em um dos projetos derivado do Bahia Azul (PRONEX), 

no qual desenvolveu um estudo de coorte sobre ‘qualidade ambiental, saúde infantil e 

desenvolvimento comportamental na infância’, uma clara interseção entre os campos da 

Epidemiologia e da Psicologia.   

Darci se define como uma psiquiatra que trabalhava inicialmente com a 

instituição e os aspectos sociais da psiquiatria. Após o doutorado na Inglaterra passou a 

se definir como uma psiquiatra dentro da Academia estudando a Epidemiologia e a 

Saúde Mental. A atuação em serviços e a atuação acadêmica ocupam quase o mesmo 

tempo de sua vida profissional (mais ou menos 10 anos em cada uma destas atividades). 

Assim Darci se autodefine: 

Então dentro do Instituto, que a questão da profissão não interessa, eu sou 
do grupo da Epidemiologia. Agora, eu sou uma psiquiatra de formação. Isso 
pra mim é muito claro, eu não tenho muita dúvida em relação a isso. E as 
outras coisas que eu leio sempre tem o meu viés de psiquiatra, porque essa 
é a minha formação primeira e da qual eu me sinto bem com ela. Não tenho 
assim... é uma identidade realmente pra mim. Então o que eu me sinto 
agora é me aproximando de saberes vizinhos. Então, por exemplo, esse 
estudo aqui do Bahia Azul, ele vai me permitir uma coisa que eu não... 
comecei lá em baixo essas crianças... a medida é completamente 
desenvolvimental, não tem nada de doença pra pensar, né, então digamos 
a psicologia é quem tem muito pra dizer sobre isso.     

 

 

 

 

• Rita de Cássia Rêgo 

Rita começou sua trajetória fazendo o Curso Técnico/Profissionalizante em 

Química no Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET); esta escolha 

refletia um pouco uma preferência pela matemática. Mas também se interessava pela 

área da saúde, e em 1982 deu início à graduação em medicina pela Universidade 

Federal da Bahia. A descoberta da epidemiologia durante o curso de medicina 

significou a síntese entre a ‘saúde’ e a ‘matemática’. Nesse contato com a epidemiologia 

experimentou a sensação de “ter se encontrado”. Envolveu-se logo de início com uma 

epidemiologia de vertente mais social ao ter participado, junto com alguns professores 

do Departamento de Medicina Preventiva da UFBA, de um grupo de pesquisa 



denominado PEES – Programa de Estudos Epidemiológicos Sociais. Ainda durante o 

curso desempenhou monitoria em epidemiologia durante dois semestres e em saúde 

pública durante um semestre, e no quinto ano de medicina estava decidida a fazer saúde 

pública. Em seguida, Rita fez residência em Medicina Social no Departamento de 

Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da UFBA (1988-1990) com área de 

concentração em Planejamento e Administração em Serviços de Saúde. A opção pela 

área de planejamento foi atribuída a um desejo de conhecer mais a área da saúde pública 

como um todo: “Por que eu não fiz em epidemiologia? Porque... como epidemiologia 

eu já conhecia, eu queria ver outra coisa, que não fosse epidemiologia. Queria ver o 

planejamento porque eu queria conhecer mais de saúde pública”.  

No mesmo ano (1990) em que terminou a residência foi convocada 

através de concurso para sanitarista do Estado, para planejar, organizar e avaliar os 

Serviços de Saúde do Distrito Sanitário de Pau da Lima, que constituía um projeto 

piloto para a implantação de distritos sanitários em Salvador. No decorrer deste trabalho 

passou a coordenar um projeto em Canabrava, financiado pela OPAS, que pretendia 

inicialmente avaliar uma intervenção em saneamento nesta área considerada a mais 

problemática epidemiologicamente. Com os dados deste estudo de Canabrava, 

focalizando a questão da relação entre lixo e diarréia, submeteu-se ao mestrado em 

saúde coletiva (1994-1996) com o título “Destino dos dejetos, lixo e diarréia infantil em 

uma comunidade periurbana de Salvador, Bahia”.  

Na experiência de Canabrava interagiu com profissionais da 

engenharia sanitária e desenvolveu um interesse acentuado pela área do meio ambiente. 

Terminado o mestrado, Rita se envolveu em um curso de formação de liderança na área 

de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (Fellowship in leadership for 

environmental and sustainable development) patrocinado pela Fundação Rockfeller; o 

curso surgiu como recomendação da Rio 92 e foi estruturado em módulos com a 

participação de 22 países; participaram pessoas de diversas áreas do conhecimento que 

tinham trabalhos ligados ao meio ambiente. Sobre o curso relata: “Foi muito 

interessante mesmo, eu aprendi muito! A convivência com pessoas de diversas áreas, 

você abre os horizontes... de uma série de coisas... Muito legal, muito, muito bom 

mesmo...”. Em 1997 esteve nos Estados Unidos onde obteve um felowship na School of 

Public Health/University of North Carolina em Chapel Hill. Retornando a Salvador, 

Rita voltou a estudar a relação entre lixo e saúde, cujo projeto recebeu um 



financiamento de dez mil dólares da OPAS para desenvolvê-lo. Realizou o Doutorado 

(1998-2002), tendo seu objeto de tese ligado ao Projeto Bahia Azul, com o tema 

“Resíduos sólidos domiciliares urbanos e diarréia infantil em Salvador”, sob a 

orientação do Prof. Dr. Maurício Barreto. Em 2004, Rita enviou o quarto artigo de sua 

tese de doutorado como relatório final para a OPAS e o coordenador da Unidade de 

Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Washington, convidou-a a 

submeter o documento ao prêmio “Estudo de caso e experiências bem sucedidas na área 

de saúde e saneamento ambiental na América Latina e Caribe”. O trabalho foi aprovado 

em primeiro lugar e Rita foi recebê-lo em Porto Rico, em outubro de 2004.  

Ao refletir sobre a própria identidade profissional Rita expressa uma certa 

oscilação entre uma formação epidemiológica e uma aproximação entusiasmada com a 

área da engenharia sanitária, o que poderia suscitar a idéia de que experimenta uma 

espécie de crise de identidade no campo profissional. Não considero, entretanto, que 

esta seja a leitura mais pertinente. Preferiria pensar em termos de uma redefinição da 

sua posição no campo da Saúde Coletiva. Esta variação na auto-definição foi notada em 

três momentos diferentes no decorrer da entrevista, na ordem temporal que segue 

abaixo:  

A minha formação profissional é basicamente essa, nessa área de Epidemiologia, eu me sinto 

epidemiologista. Assim, um pouco de tudo na Saúde Pública: planejamento, organização de 

serviços, Epidemiologia, e agora nos últimos anos mais voltada pra essa parte ambiental. 

 

Ah, hoje em dia eu já não sei mais. Eu acho que eu sou uma epidemiologista... 

epidemiologista, continuo sendo epidemiologista pesquisadora, mas eu me sinto muito mais... 

no caso eu tô fazendo hoje... o que eu tô fazendo me sinto muito mais engenheira do que 

médica. 

 

Me defino como uma área de... como uma pessoa da área de meio ambiente e 

saúde. Embora, eu faça outras coisas também né, quem trabalha em saúde pública 

faz de tudo um pouco. No ano passado me chamaram pra fazer um trabalho pro 

cartão nacional de saúde. Sou uma pesquisadora, eu gosto de pesquisa, 

independente do que é. Não, mas eu tenho... eu gosto da área... a área de meio 

ambiente pra mim é a que mais me empolga hoje. Isso é verdade. É a que mais se 

aproxima do que eu penso, do que eu faço. É a que mais eu acho que eu tenho... 

que eu posso fazer a interligação porque eu gosto de estudar essa área de meio 



ambiente, entendeu? Eu gosto. Pronto, é isso. Depois que eu me... entrei nela, eu 

quero estudar ela. 

 
 

Rita relata que o fato de vir efetuando esse trânsito na área de meio ambiente, 

tem trazido algumas dificuldades para ela, como em situações de congressos, por 

exemplo. Considera que os congressos de Epidemiologia carecem de trabalhos na área 

ambiental. Por outro lado, os congressos de Engenharia Sanitária são completamente 

ocupados por especialistas de engenharia. Em um congresso de epidemiologia no qual 

apresentou o seu trabalho de doutorado, Rita se queixou que a coordenação do 

congresso a colocou numa mesa sobre diarréia que só tinha a participação de médicos 

pediatras, o que a deixou desconfortável, pois o trabalho dela mostrava a relação entre 

questões ambientais, como ausência de pavimentação, e a ocorrência de diarréia:  

 
“então eu fico um pouco perdida nessa coisa... porque eu sinto que na ABRASCO eu 
não tenho  muita   inserção; na área médica, então, meu Deus do Céu... entendeu? Eu 
fico me sentindo... porque eu trabalho mais  com a questão dos riscos da saúde do que 
propriamente de doenças... então, na área ambiental, por outro lado, as pessoas não 
estavam muito acostumadas a ver a questão da saúde, da doença nos seres 
humanos... a área ambiental sempre  trabalhou muito com a questão da natureza; 
agora, com essa questão  da discussão em desenvolvimento sustentável, é que essas 
áreas tão se integrando, mas elas ainda não conseguiram se integrar direito; eu me 
aproximo muito do pessoal lá de geociências; tô me aproximando pra ver se na área de 
geografia  médica eles aproximam esses conhecimentos, essas áreas  afins... a 
geografia médica trabalha com território, no meu caso gosto de trabalhar com a 
questão do território, do ambiente construído e do ambiente  natural. O ambiente 
construído que é  esse que foi reformulado pelo homem,  e esse é o que pode  trazer  
saúde ou doença às pessoas, então é a questão do ambiente, a questão do 
planejamento urbano, a questão da urbanização... é isso que poderia tá provocando  
essas questões...” 

   

 

• Agostino Strina  

Italiano, graduado em medicina pela Universidade de Florença, Itália 

(1978) e com residência em Cirurgia Geral, Agostino se especializou em Higiene e 

Medicina Preventiva com concentração em saúde pública (Universidade de Parma, 

Itália, 1982); em 1992, fez uma especialização em Dermatologia na Universidade de 

L’Aquila, Itália, e atualmente está em fase de conclusão do doutorado em Saúde Pública 

pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. A opção pela 

carreira acadêmica se deu em um momento tardio da vida profissional, porém neste fato 

não há nada de incomum para este italiano acostumado a mudanças constantes tanto nos 



objetos de trabalho como no modo de vida, visto que já morou em diversos países 

durante a sua prática médica.  

Agostino teve uma experiência profissional bastante diversificada no 

campo da medicina. Grande parte do exercício da sua atividade profissional realizou-se 

em vários países em desenvolvimento, no âmbito de diferentes Programas de 

Cooperação Técnica da Itália, que descreverei a seguir. Entre os anos de 1981 e 1982 

trabalhou para refugiados na Somália onde foi responsável pela condução e supervisão 

dos cuidados médicos em dois campos de refugiados, elaboração e execução de 

atividades de educação em saúde, implementação de programas de controle da malária e 

de higiene ambiental, treinamento de recursos humanos, entre outras atividades. Em 

1982 atuou como chefe do Departamento Médico do Hospital St. Michel em Camarões 

onde desenvolvia atividades cirúrgicas e de treinamento da equipe do hospital sobre 

tópicos relevantes de saúde. Desta experiência originou-se o material de campo para a 

realização da tese de especialização em Higiene e Medicina Preventiva. Em 1983 

retorna à Somália para coordenar as equipes sanitárias em oito campos de refugiados, 

além de planejar e executar ações de vigilância epidemiológica na população desses 

campos. Em 1987, ainda através do Programa Italiano, se responsabiliza pela vigilância 

da hanseníase nos Serviços de Base da Província de Yantenga (Burkina Faso). Entre os 

anos de 1988 e 1989 segue para a Etiópia onde desenvolveu atividades médicas em 

hospital e em ambulatórios na área de adscrição do Programa Italiano. Diminuído o 

interesse da Itália – e também da comunidade internacional – pela África, Agostino foi 

enviado para a América do Sul, inicialmente para a Argentina (1990-1992) onde ficou 

responsável pela utilização de métodos e instrumentos para mensurar indicadores das 

atividades hospitalares desenvolvidas na rede de hospitais italianos sediados na 

Argentina. E por fim, participou no Uruguai (1994-1996) do Programa Governamental 

Italiano de Cuidados Materno-infantis e Desenvolvimento de Cardiologia Pediátrica. 

Definiu, juntamente com o Ministério de Saúde e o Instituto de Cardiologia do Uruguai, 

ações estratégicas e atividades de supervisão deste programa neste país. 

Em férias a Salvador, meio que por acaso, como relata, entrou em contato 

pela primeira vez com o Instituto de Saúde Coletiva no ano de 1995, e logo em 

seguida se inseriu no Projeto Bahia Azul através da sua admissão no doutorado:  

Estava na época trabalhando no Uruguai e vim aqui em Salvador de férias (...). Vi o 

aviso do Congresso Latino-americano de Epidemiologia; achei que era interessante a 



coisa porque... claro, epidemiologia sempre tinha sido meu interesse, apesar de não ter 

tido a oportunidade de cultivá-lo adequadamente nos anos da minha profissão na África 

e também na América do Sul, e decidi de assistir. Então procurei informações que o 

aviso lá falava que devia procurar... se buscar Instituto de Saúde Coletiva, né, porque eu 

não conhecia, foi aqui. Enquanto estava esperando pra pedir essas informações à 

secretária, alguém me chamou; eu fiquei assim bem eh... como diria? Eu fiquei bem 

surpreso! Quem pode aqui me chamar Agostino? Quem me conhece aqui? Mas na 

verdade era uma professora da nutrição que me reconheceu; com ela eu tinha 

conversado dois anos antes, eh dois anos atrás pra elaboração de um dos projetos que 

tinha sido submetido à União Européia, então começamos a conversar: “O quê que você 

faz aqui?” e isso e tal, “mas por que então uma pessoa como você, com experiência, não 

entra em contato com o Instituto, que está ampliando os seus quadros, dado que você 

tem interesse em trabalhar aqui na Bahia? Tá, tudo bem (...) Conversando com pessoas 

[do instituto] eles ficaram interessados na minha experiência anterior, eu fiquei 

interessado no que se podia fazer neste instituto e aí a coisa se encaminhou, então 

pensou que poderia... a maneira de entrar se tocando nessa área acadêmica... porque na 

verdade, atividade especificamente acadêmica não tinha feito antes; era uma atividade 

de campo e de médico, e também fora do ambiente acadêmico. Então pensamos que 

uma maneira para entrar logo de ímpeto nessa parte, nesse aspecto acadêmico fosse logo 

tentar o doutorado, que é a maneira pra se enturmar nesse grupo. Tentei com o projeto 

que tinha a ver justamente com o controle da... a mensuração do impacto do Bahia Azul, 

através das diarréias infantis... tentei, deu certo, começou então o doutorado.           

 

A chegada de Agostino ao Projeto Bahia Azul, chama a atenção para a 

identificação do elemento da casualidade presente numa carreira científica, bem como 

na própria constituição de práticas transdisciplinares. Oriundo de uma formação 

essencialmente biomédica, Agostino, até então sem muita experiência na área de 

pesquisa, se insere no Projeto Bahia Azul através do doutorado e desenvolve, em 

parceria com a antropóloga Cristina Larrea, uma síntese integradora: ‘Ficha de 

Observação de Comportamentos e Situações – Crianças 0-3 anos’. A perspectiva de 

descrever a vida [neste caso me limito a pensar na vida profissional] como uma história, 

como um todo coerente e orientado para um fim, o resultado de um projeto, de uma 

intenção consciente, deixa de fora a compreensão de que o real é descontínuo, formado 



por acontecimentos justapostos (Bourdieu, 1996), que uma carreira profissional também 

carrega uma certa dose de imprevisibilidade e de aleatoriedade. Nessa linha de 

pensamento, Agostino não reúne nem a credibilidade (já que é um novato na atividade 

de pesquisa), nem os trânsitos (já que é um especialista na acepção da palavra) que, 

conforme fora desenvolvido anteriormente no Capítulo 2, representariam boas 

condições para a uma prática transdisciplinar bem-sucedida.    

Talvez se junte ao elemento da casualidade uma determinada forma de vida 

na qual um certo despojamento se faz necessário para alguém que se dispôs a viver em 

locais tão diferentes onde teve que se adaptar às especificidades culturais de cada um 

deles; o ambiente cultural do ISC foi prontamente absorvido por Agostino: “Eu não 

tenho a experiência de outros ambientes de profissionais de Epidemiologia 

trabalhando; eu tenho a experiência do Instituto de Saúde Coletiva, e aqui a gente 

trabalha lado a lado com profissionais. Os limites, a periferia de cada área ou 

disciplina que seja, fica meio borrados justamente porque se tenta ter esses diálogos, 

então tem preocupação aqui na Epidemiologia.... tem uma discussão de valorizar o que 

é qualitativo...”. Além desse aspecto mais pessoal podemos pensar também na atitude 

descompromissada que caracteriza os novatos em um campo científico no sentido de 

não ter tido tempo e experiência suficientes para incorporar, como os pesquisadores 

mais maduros o fazem, um paradigma disciplinar que lhe ofereça um padrão de como 

deve pensar e agir diante dos objetos científicos (Kuhn, 1987). Agostino, recém 

ingresso na atividade acadêmica, fala com muita prudência sobre a sua identidade 

enquanto pesquisador na área da epidemiologia:  

 

Não posso dizer como me situo, eu posso dizer como atuo. Me situar 
significaria que eu parei para tentar fazer alguma... pra mim eu  me situar é 
imprescindível de uma reflexão teórica sobre o que a Epidemiologia é com 
respeito as outras disciplinas, e aí poderia dizer como me situo, mas como 
digo, ainda não me sinto maduro, pronto pra fazer reflexões desse tipo. 
Então diria como é que eu atuo durante o dia, que... digamos que é um 
atuar em colaboração. Colaborar, escutar, ouvir, dizer, falar, e tentar 
resolver os... Eu não tô fazendo a pergunta ‘o que você é’.  ‘Você é’ é uma 
pergunta meio metafísica, então eu prefiro dizer o quê que eu faço. Então 
seria um pouco equivalente, né, eu... como me situo... não sei, é cedo talvez 
para responder a essa pergunta pra mim, eu digo como eu atuo. Atuo com 
muita curiosidade, colaborando, aproveitando o fato que tem pessoas que 
tem outras visões, outras óticas, outras vivências, experiências de trabalho, 
outras maneiras de... a Cristina, eu, temos toda uma vivência 
completamente diferentes, num país diferente. É por isso que é 
interessante.  

 
 



 
 

• Cristina Larrea Killinger 

Espanhola, formada em Antropologia pela Universidade de Barcelona 

(1984-1989) Cristina desde o começo da sua carreira acadêmica dirigiu seus interesses 

para a área da saúde. No período de 1989-1994 concluiu o doutorado no Programa de 

Ciências Sociais e Saúde da Universidade de Barcelona – um programa de doutorado 

interdisciplinar composto pelas disciplinas da Sociologia, Antropologia, Psicologia e 

Medicina Preventiva – onde desenvolveu o seguinte tema: “Los miasmas: antropologia 

histórica de um concepto médico”. Neste trabalho Cristina explorou as relações 

estabelecidas dentro do pensamento médico entre ambiente, mau cheiro e doença.    

Ainda no decorrer do doutorado (1990-1992) participou de uma equipe 

interdisciplinar de atenção primária à saúde, no contexto de aplicação da reforma 

sanitária espanhola, que constituía uma tentativa de integrar os aspectos bio-médicos 

com a dimensão social dos processos de saúde-doença vivenciados pela comunidade. 

Em seguida foi para o Equador onde trabalhou para o Ministério do Bem 

Estar Social, desenvolvendo uma pesquisa durante um ano e meio sobre as relações de 

parentesco no cuidado dispensado às crianças de uma região do subúrbio. Em 1997 

trabalhou no México estudando terapeutas populares e curandeirismo. E finalmente em 

1997, diante do interesse que demonstrou nas relações entre saúde e ambiente, aliado à 

intenção de trabalhar no Brasil, foi convidada para integrar a equipe do Projeto Bahia 

Azul, onde coordenou o componente antropológico do projeto durante sete anos. 

Cristina teve algumas experiências de participação em equipes 

interdisciplinares e vem desenvolvendo uma reflexão mais sistemática sobre esse 

assunto, especialmente após o seu trabalho dentro do Projeto Bahia Azul, o que resultou 

na produção de um capítulo de um livro de sua autoria que está em vias de publicação: 

LARREA KILLINGER, C. “Antropología e epidemiología: investigación 

interdisciplinar sobre saneamiento urbano en el Nordeste brasileño”. In: LARREA 

KILLINGER, C.; ESTRADA, F. (coord.). Antropología em um mundo em 

transformación. Barcelona: Departamento de Antropología Social de la Universidad de 

Barcelona (em prensa). Sobre as especializações no campo da Antropologia 

(antropologia do parentesco, antropologia da religião, antropologia da saúde, etc.) 

Cristina argumenta que no campo da Antropologia a especialização não pode se 



sustentar porque esses recortes do objeto antropológico estão de tal forma intricados que 

o estudo de um desses aspectos quase invariavelmente leva à exploração dos outros: 

“não existe que você possa estudar a doença ou possa estudar a religião, ou por exemplo 

o parentesco de maneira isolada. Porque o parentesco também explica as relações como 

as pessoas vivem na doença, por exemplo (...) para mim saúde e doença é um conceito 

que abriria... abriria um preceito para estudar essas relações. Não significa que eu 

estudo doença desvinculado das relações sociais porque doença é uma construção 

social. E nesse sentido, para mim doença seria a escusa para falar das relações sociais, 

do fato social”. Apesar da compreensão das continuidades dessas abordagens e da 

impertinência teórica de se delimitar especialidades na antropologia, Cristina reconhece 

que existem territórios mais ou menos estruturados no campo da antropologia, e assim 

se situa neste espaço, reafirmando, contudo, a borrosidade dessas fronteiras territoriais: 

 
Eu estou na área de concentração sobre saúde e doença. Porque isso é mais ou 
menos o tópico que eu levo desenvolvendo desde o ano 89 que eu comecei a minha... 
o meu programa de doutorado. Então eu sempre estive voltada pra isso; minha 
dissertação foi sobre pensamento médico, e toda pesquisa de campo sempre foi muito 
voltada para a questão da medicina, da doença, da saúde – é verdade – mas pra mim, 
eu quero um pouco é diferenciar sobre... não significa que eu faça um corte entre isso 
e... por exemplo, se eu estou estudando como as pessoas percebem uma doença, às 
vezes eu tenho que compreender o sistema [de crenças] religiosas. Eu não posso 
afastar esso porque somente estou... pra mim como construção sócio-cultural... se as 
pessoas entende e fazem essas combinações mais empírico, dizêramos, e depois por 
outro lado essas ligações com a religião, eu tenho que compreender esse fenômeno. 
Não posso cortar. Isso é um pouco é o que acontece bastante nas áreas básicas.    

 

 

5.4. O perfil do grupo  

A partir das trajetórias descritas acima podemos agora traçar um perfil dos 

pesquisadores do Bahia Azul de acordo com suas experiências profissionais e suas 

reflexões acerca das próprias identidades profissionais: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 1: Perfil das identidades profissionais dos pesquisadores   

PESQUISA 

DOR 

FORMAÇÃO 
PRINCIPAL 

TRÂNSITO 
ANFÍBIO 

TRÂNSITO 
INFORMAL 

PRODUTO 
INTEGRADOR 

DISCIPL
INAS 
ENVOLV
IDAS 

Rita Rego Epidemiologia 
das Doenças 
Infecciosas  

Planejamento e 
Administração de 
Serviços de Saúde  

Saúde Ambiental  
Resíduos sólidos 
domiciliares urbanos e 
diarréia infantil em 
Salvador 

EPIDEM. 
E 
ANTROPOLO
GIA 

Cristina 
Larrea 

Antropologia   
Ambas as sínteses 
anterior (com Rita) e 
posterior (com 
Agostino) 

 

Agostino 
Strina 

Cirurgia Geral e 
Clínica Médica 

Epidemiologia das 
Doenças 
Infecciosas  

 
Ficha de Observação de 
Comportamentos e 
Situações – Crianças 0-
3 anos 

EPIDEM. E 
ANTROPOLO
GIA 
 

Darci Neves Psiquiatria Epidemiologia das 
Doenças 
Infecciosas e 
Epidemiologia 
Psiquiátrica 

Psicologia Health and poverty-
related factors in 
pré-school 
children’s cognitive 
function: a cohort 
study in Brazil 

EPIDEMI
OLOGIA 
E  

PSICOLO 

GIA 

  

No quadro acima, a formação principal diz respeito àquela que ocupa maior 

centralidade na identidade profissional dos pesquisadores. É o que o caracteriza como 

um especialista. Em geral, corresponde às áreas do conhecimento nas quais os sujeitos 

vêm desenvolvendo uma reflexão sistemática ao longo da maior parte de suas trajetórias 

profissionais. O trânsito anfíbio refere-se a uma inserção em alguma área diferente da 

sua formação principal, e envolve uma participação do sujeito em algum processo 

sistemático de socialização/enculturação no interior de uma dada comunidade de 

praticantes de uma disciplina científica. E por último, o trânsito informal representa os 

processos mais informais de aproximação de uma área do conhecimento, sem que para 

isso o sujeito realize o tipo de trânsito requerido pelo sujeito anfíbio; este tipo de 

trânsito poderá se dar por meio de uma aprendizagem individual como a prática 

autodidata ou por meio de parcerias e/ou consultas a pessoas cuja formação pertence à 

área onde está ocorrendo o trânsito. 

O primeiro e o segundo produtos integradores envolveram aportes da 

Epidemiologia e da Antropologia; ambos foram produzidos por especialistas das duas 

áreas: Rita Rêgo (epidemiologista) e Cristina Larrea (antropóloga) para o primeiro, e 

Agostino Strina (epidemiologista) e outra vez Cristina Larrea para o segundo. E por fim, 

o terceiro produto que contou com aportes da Epidemiologia e da Psicologia foi 

realizado por uma pesquisadora especialista em Epidemiologia, mas que vêm realizando 



trânsitos informais na área da Psicologia (Darci Neves). Esses pesquisadores, portanto, 

não possuem o perfil dos sujeitos anfíbios por não terem realizado em suas trajetórias 

profissionais o tipo de trânsito requerido por esse perfil nas áreas onde efetuaram os 

trânsitos aqui abordados. O perfil de especialistas pode ter implicações sobre o tipo de 

síntese por eles efetuada, o que será desenvolvido no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. OS TRÂNSITOS DOS AGENTES/PESQUISADORES NO 

PROCESSO DE PESQUISA 

 

 
 
 
 
 

A experiência concreta de interação entre pesquisadores de diferentes campos 

disciplinares ainda constitui uma grande lacuna na literatura científica sobre a 

transdisciplinaridade. Grande parte do que se tem escrito sobre o tema se restringe à 

formulação de princípios gerais que devem orientar a constituição das equipes, numa 

clara opção prescritiva sobre as práticas. Entretanto, poucos trabalhos descrevem uma 

prática concreta de pesquisa de constituição multidisciplinar e a experiência de seus 

participantes, suas reflexões sobre essas práticas, os limites e as possibilidades de 

diálogo entre esses agentes, suas opções teóricas e como isso tudo se refletiu nas 

tentativas de síntese que eles empreenderam. Este capítulo pretende abordar essa prática 

de produção do conhecimento transdisciplinar a partir da experiência concreta de seus 

agentes participantes. Passarei então a descrever os trânsitos efetuados por esses agentes 

a partir da análise dos produtos integradores selecionados. E sob a luz de tudo o que foi 

dito sobre os Sujeitos e os Produtos dessa prática de pesquisa, faço uma reflexão sobre o 

trânsito dos conceitos entre a antropologia e a epidemiologia, tirando conclusões sobre o 

alcance da proposição do sujeito anfíbio como estratégia teórica-metodológica 

privilegiada para produção de práticas transdisciplinares, evidenciando seu potencial 

explicativo e suas limitações frente a uma prática concreta de pesquisa. 

 

6.1. Os produtos integradores  

Antes de passar à descrição dos produtos integradores, algumas considerações 

devem ser feitas a respeito da estratégia metodológica empregada no Projeto Bahia 

Azul, que abriu a possibilidade de produzir uma ampla variedade de dados oriundos de 

diferentes campos disciplinares. A estratégia montada para responder à questão geral do 

projeto Bahia Azul (Qual o impacto de uma intervenção ambiental centrada no 



esgotamento sanitário, ampliação da rede de abastecimento de água e melhoria do 

sistema de coleta de lixo sobre a saúde da população submetida a essa intervenção?) 

produziu conhecimentos de diferentes campos disciplinares a partir da delimitação de 

23 “micro-áreas” que constituíram espaços intra-urbanos privilegiados para o 

acompanhamento de problemas de saúde sensíveis às intervenções sanitárias. A 

observação da dinâmica desses problemas nessas áreas classificadas de acordo com o 

critério de ‘condições de vida’ (descrita pelas variáveis condições sanitárias dos 

domicílios e renda no nível de agregados espaço-populacionais) possibilitou a 

composição de um vasto conjunto de dados (Barreto, 2002) provenientes de diversos 

campos disciplinares: Epidemiologia, Nutrição, Engenharia Sanitária, Geografia, 

Estatística, Antropologia, Psicologia e Economia. Na área de vigilância epidemiológica, 

Glória Teixeira (2002) propôs a utilização do termo “áreas sentinelas” em substituição 

às chamadas “micro-áreas” na medida em que a elaboração dessa metodologia de 

geração de dados e informações em saúde constitui uma estratégia de monitoramento de 

problemas de saúde que serve como ferramenta para fornecer diagnósticos mais 

completos das condições de vida e saúde das populações de forma a atender às 

necessidades dos sistemas locais de saúde. O termo sentinela é definido por Samaja 

(1996: 318) como “um micro-campo de informação de sensibilidade suficiente para 

monitorar um certo universo de fenômenos”. Para esse mesmo autor, as ‘populações 

sentinelas’ – termo que considera mais promissor do que o de ‘áreas sentinelas’ por 

exprimir melhor a noção de representatividade qualitativa de unidades espaço-

populacionais – possui o potencial de extrair informações com alta freqüência em uma 

escala temporal adequada para estudos epidemiológicos de processos, além de permitir 

o emprego de métodos qualitativos e uma articulação mais estreita com os programas 

preventivos.  

A opção pela definição de amostras mediante a tipologia de áreas segundo 

condições de vida ao invés de uma amostra de indivíduos aleatoriamente selecionados 

na cidade de Salvador, se deu em parte pela aproximação de Maurício Barreto, 

coordenador geral do projeto, com idéias da geografia médica, que já estavam presentes 

na sua dissertação de mestrado quando abordou a questão da organização social do 

espaço na distribuição da esquistossomose. A geografia médica, um sub-campo da 

Geografia, está ligada ao estudo da distribuição espacial das doenças, que no Brasil 

esteve bastante vinculada ao estudo das doenças infecciosas. Sua contribuição mais 



significativa no campo da saúde foi a superação do conceito tradicional de espaço 

enquanto um receptáculo onde se fazia o contato entre agentes e hospedeiros para a 

compreensão do espaço como uma categoria dinâmica cujas transformações 

acompanham as mudanças da sociedade e das relações entre os homens (Bousquat & 

Cohn, 2004). Além dessa orientação teórica, a própria natureza da intervenção sanitária 

dirigida para o ambiente, exigia a compreensão da dinâmica do contexto enquanto fator 

de risco para os indivíduos sob a influência desses contextos.  

Para a operacionalização dessa estratégia contou-se com o conhecimento de 

geografia de Davi, que utilizando dados do censo demográfico identificou os 1765 

setores censitários da cidade de Salvador a partir dos quais se procedeu a classificação 

desses setores em três níveis quanto ao padrão de esgotamento sanitário (saneado, 

moderadamente saneado e não saneado) e quanto ao padrão de renda familiar (alta, 

média e baixa). Os setores censitários que tinham uma população inferior a 200 crianças 

menores de 3 anos, foram agregados a outros setores que tivessem dentro de uma 

mesma estrato de renda e de esgotamento sanitário e que fossem contíguo 

geograficamente a fim de atingir um mínimo de 200 crianças nessa faixa etária por área. 

Mil e cem novas unidades foram constituídas a partir das quais foram selecionadas 23 

micro-áreas ou áreas sentinelas. A delimitação dessas áreas sentinelas, além de 

constituir uma superação da ênfase na representatividade estatística que caracteriza os 

estudos epidemiológicos para a definição da amostra, representou uma estratégia de 

produção de dados de uma variedade de campos disciplinares.  

 

 

6.1.1. Resíduos sólidos domiciliares urbanos e diarréia infantil em Salvador7 

*Questão: Verificar a associação entre a ocorrência de diarréia em crianças 

na idade pré-escolar e exposição a resíduos sólidos domiciliares, mensurados nos 

âmbitos comunitário e individual/domiciliar.  

Neste trabalho Rita Rêgo utilizou as duas abordagens qualitativa e quantitativa 

para a compreensão da questão acima. Com a colaboração de Cristina Larrea 

desenvolveu um estudo de cunho etnográfico como primeira etapa da sua pesquisa 

                                                 
7 Tese de doutorado de Rita Rêgo 



epidemiológica sobre as relações entre exposição ao lixo e diarréia infantil. O estudo 

etnográfico (Rêgo et all., 2002) teve como objetivo conhecer as concepções e práticas 

de mulheres da periferia urbana de Salvador no que diz respeito ao lixo, bem como as 

relações que elas estabelecem entre lixo, doença e outros aspectos ambientais. Rita e 

Cristina discutiram a elaboração do roteiro de entrevistas semi-estruturadas e realizaram 

juntas as treze entrevistas com as mulheres selecionadas mediante o conhecimento 

prévio de Cristina Larrea sobre as famílias desta área, já que Cristina havia residido na 

mesma área por um período de nove meses no início da pesquisa antropológica do 

Bahia Azul. Sobre essa experiência em um estudo de caráter qualitativo, Rita comenta: 

Então eu fiz um artigo qualitativo com muita dificuldade, diga-se de 
passagem... foi uma coisa muito boa porque eu aprendi muito do método 
qualitativo, eu era uma epidemiologista clássica... e hoje, eu não digo, eu 
não sei se eu sou mais... Eu hoje valorizo as questões qualitativas, pra mim 
foi muito bom porque eu aprendi muito a valorizar as questões qualitativas e 
as coisas que as pessoas falam, embora eu não saiba interpretar bem, eu 
posso não saber interpretar; interpreto da minha maneira, mas como 
Cristina dizia que eu tinha sensibilidade pra interpretação... então eu fui em 
frente, né, eu tive... na verdade eu tive incentivo dela pra isso. 

 

A inserção de um especialista em uma abordagem que possui um paradigma 

fundamentalmente distinto daquele que preside o campo de sua especialidade, coloca 

algumas questões de maior complexidade que ultrapassa a simples reunião de métodos 

qualitativos e de métodos quantitativos para a produção de conhecimentos 

transdisciplinares. Essa integração não se trata apenas de uma escolha técnica ou 

operacional de quantificar ou não quantificar a realidade. Mais do que isso, diz respeito 

às formas segundo as quais as disciplinas/culturas científicas percebem e constroem o 

mundo. Gosto muito da compreensão de Kuhn (1987) sobre a questão da aprendizagem 

de um dado paradigma científico, quando ele traz a noção de ‘conhecimento tácito’, 

elemento indispensável para essa aquisição, que se dá não apenas pelos meios verbais, 

mas principalmente quando se aprende as palavras juntamente com exemplos concretos 

de como funcionam na prática: “a natureza e as palavras são aprendidas 

simultaneamente”. Rita expressa as dificuldades comuns de um iniciante em uma 

perspectiva e prática radicalmente distinta daquela que compartilha com seus pares 

epidemiologistas.  

Contudo, se por um lado verifica-se a dificuldade de manejar habilmente a 

linguagem e a perspectiva antropológica sobre o objeto, observa-se o potencial do 



material qualitativo como elemento enriquecedor do paradigma epidemiológico, 

constituindo uma via interessante de integração entre especialistas das duas áreas, 

conforme avalia Rita:    

O desenvolvimento da pesquisa qualitativa como etapa preliminar do estudo 
quantitativo contribuiu no trabalho de construção do objeto estudado, 
facilitando a descoberta de dimensões ainda pouco conhecidas do 
problema; permeou todo o processo de elaboração das hipóteses de 
pesquisa; possibilitou um melhor subsídio teórico para a preparação dos 
instrumentos estruturados de investigação, especialmente em relação às 
variáveis independentes e serviu como importante referência no momento 
da interpretação dos resultados da investigação de uma forma global (Rêgo, 
2002: 148).  

 

O trabalho de Rita supera os tradicionais modelos epidemiológicos de 

tratamento das variáveis sócio-culturais de forma superficial como “nível de 

escolaridade”, “profissão”, “religião”, entre outras, e busca uma integração 

metodológica que se aproxima de uma abordagem etnoepidemiológica (Almeida Filho, 

2000) ao efetivar a hibridação metodológica através da utilização da técnica 

antropológica da entrevista em profundidade para um número pequeno de casos (treze 

entrevistados) e dos questionários epidemiológicos utilizados para grandes amostras 

populacionais (no qual trabalhou com 922 crianças menores de 3 anos), servindo a 

pesquisa qualitativa de base para complexificar o olhar epidemiológico. A sua principal 

variável independente “exposição a resíduos sólidos domiciliares” foi quantificada 

levando-se em conta essa complexidade, conferindo-lhe maior grau de profundidade ao 

explorar as definições populares sobre lixo e como a população relaciona o lixo com os 

problemas de saúde. Essa incursão etnográfica abriu uma importante possibilidade de 

explorar as responsabilidades das esferas pública e privada na configuração deste 

problema, assim como a formulação de intervenções nesses diferentes níveis de atuação.    

6.1.2. Ficha de observação de comportamentos e situações – crianças 0-3 
anos 

*Questão: Diante da importância dos comportamentos higiênicos intra-

domiciliares na determinação de doenças diarréicas em crianças pequenas, como 

superar as limitações da utilização da técnica do questionário para identificar tais 

comportamentos?  

A questão que inquietava Agostino era o pressuposto de que no contexto de 

uma entrevista o questionário assume uma feição moralizante sobre as práticas, quando 

por exemplo, diante de perguntas como “Você lava as mãos antes de comer?” induziria 



uma resposta positiva por parte do entrevistado que tenderia a evitar o estigma de 

assumir comportamentos não-higiênicos. Portanto, a observação direta foi identificada 

como a melhor opção metodológica para a apreensão desses comportamentos. Neste 

caso, a observação de comportamentos se inscreve num registro de práticas científicas 

mais familiares à Antropologia. A partir dessa necessidade prática, uma parceria entre 

Cristina e Agostino foi efetuada com o objetivo de operacionalizar uma estratégia que 

conseguisse apreender o fenômeno dos comportamentos higiênicos e que estivesse 

adaptada ao desenho epidemiológico que já estava em curso. Com esse intuito algumas 

reuniões foram realizadas nas quais foi discutida a eleição de quais comportamentos da 

família (em geral da mãe ou cuidador e da criança) deveriam ser privilegiados como 

possíveis fatores de risco a serem observados sistematicamente ao longo do estudo de 

seguimento.  Do lado de Agostino, alguns comportamentos classicamente constatados 

pela literatura epidemiológica já apontavam associações significativas entre 

comportamentos higiênicos e diarréia; do lado de Cristina, a experiência concreta com o 

cotidiano das famílias investigadas através da estratégia etnográfica permitia a 

identificação de comportamentos e de práticas peculiares ao contexto específico de 

estudo, possibilitando assim a emergência de novidades que poderiam se constituir em 

fatores de risco até então ignorados.    

Como eu estava muito na área, tinham fatos que não foram levados em 
conta antes. Certas coisas que não eram percebidas ou enxergadas como 
possíveis fatores de risco. E a partir da discussão sobre o próprio cotidiano, 
esses itens foram introduzidos. Então por exemplo... mas isso é uma 
questão mais operacional. ‘Você lavar as mãos’ é sempre fator que é 
considerado como um indicador, um fator de risco, mas tem outra coisa que 
não foi levada... eu acho que não se pensou; que quando as mães... muitas 
mães lavam as fraldas das crianças no quintal e manipula as fraldas e lava 
no quintal, na bacia e depois às vezes aquela água joga no quintal. Então 
as crianças muitas vezes vão descalças, e isso pode ser um fator também 
de risco (Cristina). 

 

A introdução de itens como este na construção de um instrumento de 

observação estruturada de comportamentos higiênicos no contexto doméstico tornou o 

instrumento epidemiológico mais sensível à realidade concreta que pretendia explicar. 

Nesse sentido a abordagem antropológica teve um papel importante na definição das 

variáveis comportamentais do estudo epidemiológico sobre a diarréia infantil. 

Um outro aspecto a ser considerado diz respeito à formatação final do 

instrumento e à sua aplicação. A “ficha de comportamentos e situações” ganhou uma 

diagramação que possibilitou a quantificação dos comportamentos para atender à 



necessidade de medição da ciência epidemiológica. Dessa forma, os comportamentos e 

situações do cotidiano familiar foram dispostos em uma tabela na qual eram assinalados 

com um X apenas aqueles itens que fossem observados em cada visita domiciliar; a 

aplicação do instrumento seguiu a mesma dinâmica da aplicação da ‘ficha de 

seguimento domiciliar’ descrita no capítulo anterior. As observações foram feitas duas 

vezes por semana durante as visitas domiciliares realizadas pelas entrevistadoras de 

campo, que durante a aplicação da ficha de seguimento, observavam a ocorrência dos 

itens listados no instrumento, e somente após terem saído da casa da família 

entrevistada, as entrevistadoras procediam à marcação. A orientação para preencher a 

ficha de comportamentos e situações somente após a saída da entrevistadora do 

domicílio tinha como objetivo evitar a influência que as famílias poderiam sofrer ao 

saberem que estavam sendo observadas em seus comportamentos de higiene. A curta 

duração das visitas domiciliares (uma média de 5 minutos por domicílio) restringia 

bastante as chances de observação da maioria dos comportamentos listados no 

instrumento, resultando em um ou mais registros de observação em 4,883 visitas (Strina 

et all., 2003), como pode ser descrito na experiência de uma das entrevistadoras:   

A gente observa em quais condições a gente encontra a criança naquele dia 
que a gente foi... Se está vestida, se tá nua, se ela e outras crianças... se tá 
de pé descalço, se tá comendo no chão... é uma parte estritamente de 
observação, e no nosso ca... quer dizer, no meu caso, não sei no caso das 
outras, no meu caso, a maior dificuldade é que muitas vezes o horário que a 
gente vai a gente não encontra com as crianças às vezes, e não encontra 
as situações específicas da ficha de avaliação; normalmente o máximo que 
a gente consegue encontrar a criança, ou ela tá descalça brincando ou ela 
tá nua porque vai tomar banho, ou tá nua porque não gosta de andar de 
roupa, mas as outras questões específicas da nossa ficha é um pouco mais 
difícil pra gente avaliar, embora eu particularmente gosto de ir manhã,  eu 
gosto de ir de tarde, gosto muito de ir em horários diferenciados pra ver se a 
gente consegue perceber alguma coisa de diferente, mas normalmente ou a 
gente pega a criança sem... não sei como se diz, descalça brincando... é 
muito pouco provável a gente pegar mãe com pratos; que às vezes as 
cozinhas são... não são abertas; esse pessoal já lavou pratos, são questões 
específicas que a gente... o horário que a gente passa, a criança ainda não 
tomou banho ou tomou banho quando acordou mas a gente não viu... então 
essa parte de observação pra gente em algumas partes específicas... a 
nossa dificuldade só é essa...  

      

Apesar dessas dificuldades apresentadas na observação da maioria dos 

comportamentos delimitados, foi possível acumular uma série de observações pontuais 

sem custos adicionais para a pesquisa epidemiológica, e com a possibilidade de 

construir pequenos fragmentos das práticas cotidianas das famílias ao longo do tempo. 

Agostino comenta sobre algumas das vantagens desse instrumento: 



 
A observação das práticas cotidianas repetida permitiu tentar levar em conta 
a variabilidade porque, tudo bem, você faz uma observação participada, de 
tantas horas em uma ou duas oportunidade, e como eu digo, vai ter o 
problema de reatividade, possivelmente vai ter o problema de variabilidade, 
porque quem diz que a pessoa faça todos os santos dias a mesma coisa? 
Será que outro dia quando você não está presente ela faz a mesma coisa 
ou não? Então nós estávamos lá durante quarenta, cinqüenta, sessenta, 
setenta e poucas horas, sem que a pessoa perceba que nós estávamos 
observando e também, como eu digo, estando várias vezes... isso dá a nós 
a possibilidade de levar em conta também a possíveis variações... ao longo 
do tempo (...). Por isso foi um instrumento que a gente achou interessante 
para medir comportamentos, que sabidamente são ligados à diarréia; medi-
los, demonstrando que realmente os comportamentos são importantes pra 
diarréia... Então, qual é a importância? É que os comportamentos na nossa 
pesquisa se revelaram fatores de risco importantes, importantes fatores de 
risco independentes para a diarréia, e isso graças a um instrumento original 
porque teve a vantagem de evitar ou amenizar os problemas da reatividade 
e da variabilidade. 

 

A reatividade apontada por Agostino significa a influência que a entrevista ou 

a observação participante teriam sobre os sujeitos investigados. Segundo Agostino, o 

fato de as famílias desconhecerem que estavam sendo observadas eliminaria ou 

reduziria as possibilidades de que elas moldassem seus comportamentos para 

corresponder à suposta expectativa atribuída aos pesquisadores. Quanto à variabilidade, 

Agostino está se referindo às alterações comportamentais que podem ocorrer no 

cotidiano de uma família. Logo, uma estratégia observacional que se prolonga por um 

período de um ano, embora de curta duração por episódio de observação, permite 

identificar a variação desses comportamentos no cotidiano da família.  

A construção desse instrumento permitiu conciliar uma estratégia de 

observação de comportamentos ligados à higiene doméstica com a exigência 

epidemiológica de utilização de grandes amostras populacionais; produziu-se um grande 

número de contatos para observações de curta duração longitudinalmente (duas vezes 

por semana durante um ano na primeira fase do projeto) em uma população de 942 

crianças de 0-3 anos de idade que habitam nas chamadas áreas sentinelas.    

 

 

 



6.1.3. Health and poverty-related factors in pre-school children’s 
cognitive function: a cohort study in Brazil8  

 

 

*Questão: Como fatores do contexto social e características pessoais se 

conectam na determinação do desempenho cognitivo em crianças de 5 anos de idade? 

O esforço deste trabalho é o de discriminar fatores sócio-ambientais e 

características individuais para a proposição de um modelo teórico que explique o 

desempenho cognitivo das crianças como um resultado da influência destes fatores.  

Diferentemente da maioria dos estudos epidemiológicos sobre este tema a 

autora propõem a inclusão de variáveis psicológicas e psicossociais na cadeia de 

determinação do desempenho cognitivo de crianças com 5 anos de idade. Esta decisão 

vem acompanhada da opção de propor um modelo explicativo baseado em um padrão 

hierarquizado de interação entre as variáveis através da análise estatística dos dados, e 

que obedece a uma lógica de causação que vai das variáveis distais às proximais – a 

meta-teoria que integra e dá sentido aos resultados. A variável dependente desta 

investigação – o desempenho cognitivo de crianças aos 5 anos de idade – resulta da 

articulação de três níveis de integração multidisciplinar. 

Variáveis de naturezas distintas (socioeconômicas, ambientais, familiares, 

individuais, psicológicas e psicossociais) são operacionalizadas para uma mesma 

linguagem sujeita a interpretação estatística. Os resultados são integrados numa cadeia 

de causação na qual as variáveis ordenadas do distal ao proximal têm efeito cumulativo 

sobre o desempenho cognitivo da criança. Neste nível os resultados adquirem, 

finalmente, o sentido explicativo pretendido inicialmente, e o objeto reaparece 

iluminado por um padrão de interação que facilitará não só a compreensão e explicação 

do fenômeno, mas possíveis intervenções visando sua modificação. Vejamos mais de 

perto o conjunto deste processo. 

As variáveis selecionadas para investigar a causação do desempenho 

cognitivo das crianças foram agrupadas em oito dimensões e são as seguintes: 1) 

socioeconômicas – renda familiar, situação financeira dos pais, poder de consumo da 

família. 2) ambientais – condições de moradia, condições sanitárias da vizinhança. 3) 

                                                 
8 Este artigo encontrava-se em fase de conclusão para a publicação até o momento de redação dessa 
dissertação. A autora principal gentilmente concedeu sua reprodução para fins do presente trabalho.     



Nascimento – peso, ordem do nascimento, duração da amamentação. 4) Familiares – 

presença paterna, escolaridade materna, tipo de família, religião. 5) Saúde da Criança – 

peso/idade, altura/idade, peso/altura, parasitas, prevalência de diarréia. 6) Estimulação 

psicossocial – qualidade do ambiente familiar, experiência pré-escolar. 7) Desempenho 

cognitivo anterior – 42 meses de idade. 8) Saúde mental dos pais. A escolha destas 

dimensões e das variáveis que as operacionaliza circunscreve o objeto num contexto de 

significados específicos e produz um primeiro sentido para ele antes mesmo da coleta 

dos dados. Nesse circuito inicial o objeto adquire uma feição múltipla e complexa 

oriunda das primeiras escolhas teóricas da pesquisadora. 

No circuito seguinte a complexidade inicial ganha contornos mais rígidos e o 

que era riqueza de determinações se transforma em clareza de informação suscetível de 

ser tratável de uma mesma perspectiva e por um único modo de compreensão. Esta 

redução permitirá que se estabeleça o primeiro movimento de reintegração da 

complexidade por meio de diferentes e combinados cálculos de associação estatística 

das variáveis: análise de variância com um preditor e o resultado cognitivo; análise de 

multivariancia para identificar dentro de cada componente ou dimensão os fatores  

independentemente associados ao desempenho cognitivo.  

E finalmente, um terceiro tipo de cálculo de associação é desenvolvido para 

ajudar a demonstrar que existe entre os oito componentes selecionados e suas variáveis 

ou fatores um tipo especifico de relação hierárquica. A análise de multivariancia 

seguindo a hierarquia causal proposta permitirá à autora argumentar que a cadeia de 

causação do desempenho cognitivo tem uma lógica em que os componentes mais distais 

(socioeconômicos) determinam, numa série ordenada, os componentes intermediários 

(ambientais e familiares) e proximais (saúde da criança e desempenho cognitivo 

anterior) sucessivamente, até o desempenho cognitivo atual. As análises estatísticas 

permitem afirmar quais as variáveis que sozinhas, agrupadas em componentes ou 

hierarquizadas, explicam as diferenças de desempenho cognitivo medidas nas crianças.  

Se para a escolha dos componentes e dos fatores operacionais que os compõe foi 

necessário modelar o objeto previamente por meio de escolhas teóricas já conhecidas 

em um determinado campo científico, o da saúde coletiva, para a hierarquização destes 

componentes numa cadeia de causação foi necessário recorrer a um campo meta-

teórico, isto é, a um conjunto de decisões e escolhas teóricas que se sobrepõem, na 

analise dos resultados às escolhas teóricas feitas inicialmente. 
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Figura 1. A lógica meta-teórica da cadeia de causação.  

 

Neste nível o conjunto das argumentações anteriores ganha um novo aporte, o 

conceito de qualidade de vida. Neste novo contexto o conceito de qualidade de vida é 

uma espécie de guarda-chuva que serve para abrigar os componentes mais significativos 

das condições sanitárias, da saúde da criança, do contexto familiar e do desempenho 

cognitivo anterior, componentes que individualmente ou agregados tem enorme impacto 

sobre o desempenho da criança e que podem ser indicadores de qualidade de vida. A 

integração de elementos oriundos de diferentes disciplinas foi realizada por intermédio 

de um conceito aglutinador – qualidade de vida –, que conecta as diferentes dimensões 

que se pretende explicar.  

6.2. O trânsito dos conceitos 
 

A iniciativa de dialogar, fazer parcerias, cooperar com o trabalho do outro 

foram práticas recorrente na pesquisa do Bahia Azul, não só nos trabalhos apresentados 

aqui, mas também em outras dimensões da pesquisa não abordadas pela presente 

dissertação, como nas colaborações dos profissionais da engenharia sanitária, da 

estatística, da nutrição, entre outros. Entretanto, alguns limites e possibilidades devem 

ser explorados como material de análise para enriquecer a reflexão sobre a 

transdiciplinaridade com base em práticas concretas de pesquisa. No grupo do Bahia 
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Azul que realizou os trânsitos descritos na seção anterior não possui nenhum 

pesquisador com as características definidoras dos chamados sujeitos anfíbios, a saber, 

que tenham passado por um processo de ‘treinamento-socialização-enculturação’ no 

interior do campo disciplinar no qual foi estabelecido o trânsito. Quais as implicações 

do perfil desses pesquisadores para o tipo de trânsito por eles empreendidos? Passemos 

então à análise dessa questão.  

Os trabalhos realizados entre especialistas das áreas da Epidemiologia e da 

Antropologia – a tese de Rita e o instrumento de Agostino – revelam que as 

possibilidades de diálogo entre agentes de diferentes campos disciplinares se realizam 

dentro de determinadas condições: os trânsitos se dão fundamentalmente durante os 

processos de produção de dados, quando a comunicação entre especialistas torna-se 

possível porque as ciências ainda se encontram abertas ou em processo de construção 

(Latour, 2000) onde o contato inicial com o real permite a movimentação desses 

agentes num campo de referência mais concreto, antes que este real passe pelas 

sucessivas etapas de circulação/transformação que o tornam incompreensível para um 

especialista de um outro circuito. No caso de Rita, por exemplo, o objeto ‘concepções e 

práticas’ sobre o lixo se inscreve num registro mais próximo a uma realidade comum: 

mulheres da periferia urbana de Salvador pensam e agem de determinadas maneiras em 

relação ao lixo disposto dentro do seu domicílio e no entorno. Bastaria então entrevistá-

las com a profundidade requerida dos métodos qualitativos para se ter acesso a tais 

concepções e práticas. Assim também o faz os antropólogos quando precisam conhecer 

‘concepções e práticas’ de qualquer grupo social. Entretanto, quando esses “dados” 

saem dos domicílios de onde foram extraídos, perdem a materialidade que permitiu o 

diálogo entre Rita e Cristina e ganham novas formas a partir das mediações (Latour, 

2001) operadas em cada campo; no caso da antropologia, por exemplo, as “concepções” 

iniciais podem ser submetidas a uma análise das “representações sociais” ou por “signos 

e significados”, que por sua vez tornam possível a emergência de uma “cultura”. 

Superada então as condições iniciais de produção dos dados, os diálogos entre 

especialistas de diferentes disciplinas se tornam muito difíceis e as ciências se tornam 

“caixas-pretas” somente acessível aos familiarizados nesses circuitos de transformação. 

Dito isso, fica compreensível essas palavras de Cristina a respeito da utilização dos 

conceitos antropológicos pelo campo da epidemiologia: 

E a outra coisa que eu vejo é também uma questão mais sobre a 
construção diferencial dos conceitos. Tem conceitos que não são definidos 



historicamente da mesma maneira. Então nesse caso tem problemas 
também de compreensão nos dois lados. Por exemplo, é como se a 
construção da categoria ‘cultura’, eu estou pensando duma maneira e o 
epidemiólogo está pensando de outra. Por exemplo, no caso da 
Epidemiologia pode fazer que a ‘cultura’ seja uma variável, e a cultura seja 
uma variável, por exemplo, que pode eh... ter religião, educação, não? Mas 
pra mim ‘cultura’ é outra... é outra... é uma categoria que ela não pode ser 
reduzida a variáveis, entende? Não pode ser operacionalizada, como sim, 
não ou positivo, negativo. Certo? Pode ser descrita, pode ser 
compreendida, pode ser interpretada, pode ser explicada, independente de 
seu enfoque teórico, antropologicamente falando. Mas não pode ser restrita 
a uma variável quantificável. Isso é a dificuldade, uma questão mais de o 
que é o mé... a técnica mais quantificadora ou menos... ou não-
quantificadora da pesquisa. E a outra coisa tem a ver com a redução... isso 
tem a ver com o mesmo assunto; com a redução das relações sociais ou da 
dimensão sociais também a variáveis casuísticas: estão vendo ‘casos’, mas 
não vendo pessoas, não vendo as relações sociais atrás disso. E isso 
dificulta eu acho às vezes a compreensão nos dois lados.  

 
 

Aquilo que Cristina chama de ‘cultura’, no campo da epidemiologia assume 

outros contornos que são adequados à cadeia de circulação da referência científica 

particular ao campo epidemiológico. Logo, a cultura que para Cristina só pode ser 

descrita, compreendida e interpretada, deve assumir dimensões, descritores, para que 

possam percorrer a cadeia de mediadores dos procedimentos estatísticos. Assim, os 

comportamentos higiênicos definidos no instrumento de observação quantificada 

utilizado por Agostino no estudo da diarréia infantil, ganham um significado específico 

(sim ou não; positivo ou negativo) que permitam um maior grau de controle sobre as 

dimensões que o epidemiologista pretende avaliar. Então, os comportamentos que são 

definidos de acordo com a cultura, conceito-chave no campo da antropologia, se 

convertem em fatores de risco, conceito-chave no campo da epidemiologia.    

 

O conceito de cultura é colocado mais como um adjetivo para a 
epidemiologia porque eles têm mais interesse pelos comportamentos. 
Então, eles enxergam a cultua através do estudo dos comportamentos. 
Uma caracterização, dizêramos, do comportamento. Então, o conceito-
chave eu acho para a epidemiologia é comportamento, mas para nós na 
antropologia não é comportamento porque comportamento é um conceito 
muito psicológico. Então pra nós seria mais a prática, prática social, por 
exemplo, certo? Mas a prática social ela se baseia dentro de um contexto 
sócio-cultural determinado. Mas a epidemiologia está muito mais 
interessada pelo estudo do comportamento, então pelo aquele 
comportamento que tem a ver com o fator determinante de doença, que tem 
a ver com risco, por exemplo, do comportamento. É aquele estudo de 
Agostino de observação: Se criança ‘pisa lixo’, esse é um comportamento 
de risco que poderia desencadear uma doença específica, né, então isso 
permitiria... é um fator de doença. Mas para nós antropólogos nós não 
enxergamos o comportamento de ‘pisar lixo’ descontextualizado de uma 
realidade social e cultural determinada. Então esse comportamento tem a 
ver com a... por exemplo com a forma de brincar da criança, com as 
relações que a criança tem com as outras crianças ou com a mãe e o pai. 



Então isso não é isolado. E na periferia as crianças brincam com lixo. Isso 
tem a ver com a sua cultura? Então os epidemiólogos se interessam pela 
antropologia para esclarecer isso (Cristina). 

 

Estas disciplinas reúnem simultaneamente pontos de contato, assim como 

pontos de afastamento (Sevalho & Castiel, 1998), possibilitando uma rica descrição de 

suas relações: uma perspectiva que integra comportamentos, hábitos e significados 

culturais aos modos de enfrentamento da doença, desdobrando-se positiva ou 

negativamente sobre a saúde, pode levar a uma melhor compreensão dos determinantes 

da distribuição das doenças nas populações. Por outro lado, a natureza quantitativa da 

Epidemiologia, privilegiando o modelo bio-médico da doença, em relação à natureza 

qualitativa da Antropologia, privilegiando a ordem sócio-cultural e simbólica, 

constituiriam pontos de afastamento entre estas disciplinas.           

A Epidemiologia ocupa uma posição hegemônica no campo da Saúde Coletiva 

sob vários aspectos como financiamentos para pesquisa, maior volume de publicações, 

ocupação de cargos em órgãos governamentais, em fim, posições que fazem dos 

epidemiologistas tomadores de decisões no campo científico e político da Saúde 

Coletiva. A Antropologia ocupa uma posição de subordinação nas relações de poder no 

interior desse campo. Embora no caso específico do Projeto Bahia Azul o coordenador 

geral do projeto, Maurício Barreto, possua uma atitude descentralizadora no sentido de 

dar ampla liberdade aos pesquisadores participantes do projeto, além de difundir valores 

dentro do grupo em torno da construção de uma ciência da complexidade, existe uma 

questão estrutural nas relações entre as duas disciplinas: o fato dos recursos para as 

pesquisas multidisciplinares serem quase sempre viabilizados pela epidemiologia, faz 

com que o objeto dessas pesquisas se construa nos limites do paradigma 

epidemiológico, deixando à antropologia um papel complementar na construção de 

conhecimentos integradores.  

Quanto ao trabalho de Darci, um esforço de reunir aportes de diferentes 

campos disciplinares – especialmente da Epidemiologia e da Psicologia – também é 

empreendido na fase de produção dos dados. Entretanto, o que a princípio constitui 

dados de variadas naturezas (sociais, econômicos, psicológicos, epidemiológicos) ao 

longo da cadeia de transformações da epidemiologia, vão perdendo as suas qualidades 

essenciais e vão adquirindo padronização e cálculo, na dinâmica de ganho e perda que 

envolve cada etapa. O paradigma probabilístico-estatístico da epidemiologia se impõe 



no processo de produção dos fatos, oferecendo a última palavra, embora com a feição 

relativista que caracteriza o conceito de risco. A questão central sobre o papel dos 

fatores ambientais e dos fatores pessoais na determinação da saúde mental que há muito 

constitui objeto das preocupações teóricas da autora ganha um maior refinamento, 

provavelmente sob a influência de autores como Urie Bronfenbrenner, que teve a 

oportunidade de estudar ao chegar ao ISC. Este autor propõe um modelo ecológico do 

desenvolvimento humano no qual procura articular, através de determinados 

mediadores, fatores do desenvolvimento que se encontram em diferentes níveis 

hierárquicos em relação ao indivíduo: dos distais para os médio-proximais até os 

proximais. Esta é a linha de raciocínio que Darci buscou desenvolver ao longo do 

trabalho aqui apresentado, articulando as diferentes dimensões do fenômeno por meio 

de conceitos como qualidade de vida e risco.  

 A partir dessas experiências podem ser feitas algumas considerações a respeito 

da proposição do sujeito anfíbio. O grupo do Bahia Azul chama a atenção para alguns 

elementos que complexificam a compreensão dos limites e possibilidades da proposição 

do sujeito anfíbio como estratégia privilegiada para a produção de sínteses 

transdisciplinares. Como já foi devidamente explicitado anteriormente, o Projeto Bahia 

Azul foi concebido para criar um espaço de interlocução para várias disciplinas. Neste 

aspecto, o coordenador geral do projeto, Maurício Barreto, teve um papel importante na 

constituição desse mosaico científico: 

A gente quis usar, quer dizer, quis maximizar o máximo possível as 
possibilidades de produção de conhecimento dentro desse projeto, não é?  
Ao invés de ficar somente centrado numa concepção de avaliação, a gente 
abriu... por ele ser uma oportunidade de estudar as multi-determinações e a 
complexidade do fenômeno que era... Salvador tá em transição, né, de uma 
condição menos saneada pra uma condição mais saneada, então isso seria 
uma oportunidade imensa de você estudar uma série de fenômenos ligados 
a esse processo, e aí só... quer dizer, nenhuma disciplina isoladamente teria 
a capacidade de  entender isso, né, então teria que ser uma coisa múltipla 
que pudesse agregar inteligências e recursos de diferentes campos 
disciplinares.  
 

O simples fato de ter profissionais de diferentes áreas disciplinares atuando em 

um mesmo local de trabalho com um interesse em estabelecer diálogos entre as 

perspectivas, embora por si só não seja condição suficiente para a consecução de 

experiências transdisciplinares bem sucedidas, produz um efeito positivo no sentido de 

amenizar a rigidez das fronteiras disciplinares. Alguns elementos de caráter pessoal são 

vistos como estímulos à realização dos trânsitos por um dos epidemiologistas: o 



primeiro seria uma certa dose de curiosidade pelo trabalho do outro, e o segundo – e o 

mais importante – seria o sentimento de insatisfação com os resultados alcançados no 

campo de sua especialidade:  

Então, já que não me sinto totalmente satisfeito com as respostas... tudo 
bem, eu estou fazendo do mesmo jeito: eu faço equações mais ou menos 
sofisticadas, mas fico sempre insatisfeito; então a única maneira por 
enquanto pra eu não ficar vítima dessa insatisfação, totalmente vítima, digo: 
‘Tudo bem, tenho os resultados, mas com uma pitada de prudência, de 
cautela’. Agora, é claro que... se tem pessoas que fazem, que pretendem 
dar respostas às mesmas coisas, com um olhar em metodologia e saberes 
e práticas diferentes, tanto melhor. Aí só pode ter vantagem para mim em 
me confrontar, em colaborar, em me situar ao lado dessas outras pessoas. 
Pra mim é muito interessante, muito rico, muito estimulante. Imagine se todo 
mundo falasse a mesma linguagem (Agostino) 

 
 

As interações entre esses agentes de diferentes campos disciplinares 

trabalhando em um mesmo espaço de produção acadêmica se deram de forma 

espontânea, isto é, sem obedecer a um plano previamente determinado para que esses 

trânsitos se efetivassem. Essas iniciativas ocorreram a partir de necessidades práticas do 

cotidiano da pesquisa. Entretanto, a construção dessa estrutura de pesquisa 

multidisciplinar que possibilitou a ocorrência dessas iniciativas pode ser compreendida 

a partir dos compromissos político-ideológicos da instituição e de seus principais 

representante com a construção de uma perspectiva interdisciplinar sobre o objeto 

saúde.  

Uma análise do trânsito dos conceitos, entretanto, nos remete ao problema da 

comunicação entre sujeitos oriundos de diferentes campos disciplinares. No nível 

metodológico a comunicação é mais profícua do que no nível conceitual, embora o 

metodológico envolva também um domínio conceitual; entretanto, não impõe a 

exigência de coerência teórica no nível em que a produção de um conhecimento síntese 

de diferentes campos requer. A ‘tradução’ de conceitos de um campo para o outro passa 

necessariamente por uma adaptação às etapas da cadeia de circulação/transformação 

desses conceitos no campo particular para o qual ele foi transportado. Nesse sentido, os 

especialistas que conheceriam apenas a cadeia de transformação do real do campo 

disciplinar de sua especialidade, estariam menos aptos a realizar trânsitos que exigissem 

maior grau de articulação conceitual entre diferentes disciplinas.  

A impossibilidade de traduções perfeitas apontada por Almeida Filho (1997) 

reflete os limites da comunicação entre especialistas, trazendo a noção de campos 

disciplinares como espaços culturais, nos quais para que um agente dele se aproprie se 



faz necessário um processo de incorporação do(s) paradigma(s) disciplinar(es) de um 

determinado campo, uma espécie de “enculturação” para que então se possa ter acesso 

ao objeto de um ponto de vista privilegiado, isto é, do ponto de vista do especialista. 

Entretanto, o sujeito anfíbio, estratégia de ação formulada pelo mesmo autor para 

superar esses limites de comunicação e assim viabilizar a produção de sínteses mais 

ricas que respeitem as ferramentas conceituais específicas de cada campo, deve ser 

entendido como uma “referência ideal”, não no sentido de utópico, pois exemplos 

concretos dessa categoria de sujeito já estão redefinindo territórios no interior da 

ciência. Com “referência ideal” queremos dizer que para a sua operacionalização 

algumas condições devem ser atendidas para a constituição desses sujeitos, o que nem 

sempre é possível na prática. Nesse sentido, devemos apresentar uma primeira 

observação a partir de uma contribuição de Carvalheiro (1997) ao debate e que 

consideramos muito procedente: ao refletir sobre a sua própria experiência enquanto 

‘operador transdisciplinar’ que oriundo do campo da parasitologia, tendo transitado pela 

estatística e finalmente para a epidemiologia, comenta sobre a dificuldade de se manter 

ao longo do tempo competente em pelo menos dois campos disciplinares e acompanhar 

a dinâmica do desenvolvimento dos objetos no interior desses campos: 

 
Acredito que, no momento de transição da água para o solo, fui de fato 
anfíbio. Hoje, não mais. Pelo menos no mesmo sentido anterior. Não sei 
quase nada do desenvolvimento recente da Parasitologia de laboratório e 
sua biologia molecular. Conservo-me atento aos desdobramentos das idéias 
da Estatística, porém cada vez mais como mero usuário. Esta dinâmica 
deve ser incluída na idéia dos operadores disciplinares, seu devir 
acompanha dos objetos construídos (Carvalheiro, 1997: 22).  

 
 

 A ciência pós-moderna é marcada pela compressão do tempo de obsolescência 

do conhecimento e a tarefa de atualização frente à multiplicidade de perspectivas que se 

sucedem pode ser uma tarefa desejável, mas nem sempre factível. É mais freqüente do 

que o oposto, profissionais das áreas bio-médicas migrarem para as áreas das ciências 

sociais, mas de forma tal que perdem ao longo de suas trajetórias o vínculo que 

possuíam com a sua formação inicial, ou por falta de prática de produção ou por falta de 

acompanhamento dos desenvolvimentos recentes daquela área.  

A constituição de sujeitos anfíbios como uma estratégia teórico-metodológica 

deve servir como referência para as práticas transdisciplinares, chamando a atenção dos 

agentes científicos interessados na construção de uma ciência da complexidade sobre o 

‘processo de enculturação e de socialização’ requerido em relação ao campo conceitual-



paradigmático da disciplina na qual se realiza o trânsito. Considerando que os trânsitos 

informais realizados no contexto da pesquisa também envolvem algum grau de 

socialização/enculturação para o sujeito migrante, poderíamos estabelecer uma escala de 

comparação entre esses pesquisadores quanto aos processos de ‘socialização’ ocorridos 

nos três casos descritos neste trabalho, embora de forma grosseira sem uma análise mais 

detalhada, mas cujo critério de gradação corresponderia ao tempo de dedicação 

(reflexão, leituras, consultas a especialista, etc.) desses pesquisadores sobre o campo 

conceitual dessa outra disciplina. Nesta escala colocaríamos Agostino como tendo 

realizado uma socialização mínima efetuada durante as discussões com Cristina sobre 

os comportamentos de risco no contexto do cotidiano familiar, Rita uma socialização 

intermediária durante a elaboração de sua tese de doutorado no qual resultou um artigo 

com referenciais teórico-metodológicos da antropologia e Darci uma socialização mais 

intensa que a acompanha desde o início de sua trajetória como pesquisadora no Instituto 

de Saúde Coletiva. Esses diferentes níveis de socialização/enculturação se refletem nos 

produtos integradores construídos por esses sujeitos:  

 

• O instrumento de observação de comportamentos produzido por Agostino serviu 

para construir uma técnica epidemiológica mais sensível à realidade cotidiana 

dos sujeitos investigados, entretanto na fase de análise desses resultados não 

ocorreu nenhuma tentativa de síntese teórica a partir da contribuição da 

antropologia; os resultaram tiveram um tratamento estritamente epidemiológico.  

• A tese de Rita, além de enriquecer o viés epidemiológico com o aporte da 

antropologia, resultou na produção de um artigo qualitativo que analisou com 

um domínio satisfatório os resultados da sua pesquisa antropológica. Entretanto, 

no que diz respeito à síntese entre os conhecimentos produzidos nos dois 

campos, carece ainda de um maior esforço de articulação. 

• O artigo de Darci que produziu dados dos dois campos disciplinares da 

epidemiologia e da psicologia construiu um modelo que articulou as diferentes 

dimensões do fenômeno ‘desenvolvimento cognitivo’ numa estrutura de 

causação hierárquica, resultando em um esforço concreto de síntese. Entretanto, 

os recursos analíticos da epidemiologia reduziram as qualidades das diferentes 

dimensões do objeto a um conjunto de medidas, o que traduz a imposição do 

paradigma epidemiológico sobre a compreensão do objeto, o que se coloca 

habitualmente para um especialista.   



 

Uma última consideração deve ser feita a partir desses resultados apresentados. 

O Projeto Bahia Azul consistiu numa pesquisa de longa duração (1997-2005), sendo 

que somente neste último ano concluiu sua última etapa de coleta de dados (fase pós-

intervenção sanitária). A produção do conhecimento parece seguir, para cada 

componente disciplinar do projeto, um movimento inicial de produção de 

conhecimentos paradigmáticos no interior do próprio campo de especialização, fazendo 

avançar a ciência normal de Kuhn, e em um momento posterior esforços mais 

concentrados de articulação desses diversos níveis podem ser empreendidos9, e outras 

sínteses poderão surgir em direção a pequenas rupturas com a ciência normal de caráter 

disciplinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Um exemplo dessa tentativa de recomposição dos aportes disciplinares e de reflexão sobre esses 
trânsitos é um artigo que está sendo produzido sobre ‘interdisciplinaridade a partir da experiência do 
Bahia Azul’ de autoria de Maurício Barreto, Cristina Larrea, Rita Rêgo e Agostino Strina.   



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 

 

O momento atual, marcado pela crise dos paradigmas reducionistas em 

ciência, está a exigir novas modalidades de prática científica que mobilizem esforços 

concretos de superação do viés disciplinar. Especialmente no campo da saúde, cujo 

objeto está na categoria dos objetos complexos, portanto irredutíveis ao tratamento 

disciplinar, exige uma reconfiguração dos modelos centrados no biologismo dominante 

e na prática médica tecnicista. No campo científico da Saúde Coletiva, que tem a 

Epidemiologia como disciplina hegemônica, é imperante a necessidade de refletir sobre 

as práticas concretas de produção do conhecimento no interior dessa disciplina à luz das 

demandas atuais de construção de um paradigma da complexidade. 

Tomando como referência a ciência epidemiológica como uma prática 

social reproduzida cotidianamente nos contextos específicos de produção do 

conhecimento, uma das tentativas deste trabalho foi a de descrever os processos de 

produção dos fatos epidemiológicos, desconstruindo falsas oposições como 

quantitativo/qualitativo, ciência/senso comum, natureza/cultura. A etnografia da ciência 

amparada nos estudos sociais da sociologia da ciência permitiu introduzir-nos na rede 

de sentidos construída pelos agentes da ciência epidemiológica e pelos seus 

objetos/sujeitos de estudo. Ao tratar as populações como objetos, a Epidemiologia 

desconsidera que esta mesma população produz sentidos para as suas condições 

materiais de existência, agindo como ator social que busca soluções para os seus 

problemas de saúde. A descrição das práticas científicas revelou que esses aspectos 

simbólicos são parte constitutiva do dado epidemiológico, impondo à epidemiologia a 

necessidade de refletir sobre esses aspectos no próprio interior de suas práticas, e não 

apenas como uma necessidade externa ao campo. A escuta etnometodológica 

possibilitou também desconstruir outra falsa dicotomia que justifica posições políticas e 

ideológicas que sustentam as relações de poder entre as disciplinas científicas: a 

separação entre ciências hard e ciências soft; a epidemiologia muito embora se constitua 

a partir dos aportes da biologia, das ciências sociais e da estatística, se sustenta nesta 



última para se outorgar uma pseudo superioridade técnico-científica baseada no ideal de 

objetividade de inspiração positivista. Parece-nos que a descontrução, ou melhor, o 

abrandamento dessas polaridades – para sermos mais prudentes – pretendido no 

presente trabalho, abre importantes vias de relativização das fronteiras disciplinares que 

separam imperiosamente as duas culturas (ciências naturais e sociais). Criou-se então 

um precedente para discutirmos as relações transdisciplinares na produção do 

conhecimento na Saúde Coletiva. 

Recusamos os abstracionismos que caracterizam as concepções sobre 

transdisciplinaridade na literatura científica. Em geral, modelos de integração 

disciplinar muito bem intencionados, mas que tomam a forma de princípios idealizados 

pouco operacionais nas práticas concretas dos sujeitos científicos. Empreendemos, 

então, um esforço de dirigirmos o olhar para uma perspectiva mais pragmática da 

transdisciplinaridade assumindo a noção do sujeito anfíbio como referência para a 

compreensão das práticas, embora reconheçamos também neste ‘instrumento de ação’ 

transdisciplinar uma certa dose de idealismo, mas que possibilita um diálogo mais 

produtivo com a realidade.  

Para sermos coerentes com esse referencial dois elementos foram 

priorizados neste trabalho: o Sujeito e o Produto do conhecimento/prática 

epidemiológica, analisados a partir das trajetórias profissionais e dos trabalhos 

apresentados nos capítulos 5 e 6. A construção das trajetórias profissionais permite dar 

sentido e inteligibilidade ao conhecimento produzido pelos agentes científicos. Leva em 

conta a mais recente perspectiva da Sociologia da ciência que recusa a imagem de que o 

conhecimento segue as sua própria lógica, numa espécie de partenogênese na qual as 

idéias são vistas como entidades desencarnadas (puro espírito, sem corpos) que se 

engendram a si próprias e progridem pela força igualmente sem materialidade da 

“razão”. As trajetórias recuperam a compreensão de que o conhecimento é produzido 

por agentes particulares em seus contextos locais. Entretanto, apesar de enfatizar os 

percursos individuais, as trajetórias não se limitam a processos individuais de escolhas 

pessoais. Esses processos individuais estão sempre referidos a coletivos sociais que lhes 

dão substancialidade: são os coletivos de pensamento de Fleck. Essa perspectiva 

pretende enfatizar o caráter social das práticas científicas. Nesse sentido pensamos que 

uma análise das trajetórias será tanto mais feliz quanto mais ela conseguir conciliar a 

ênfase no indivíduo com a rede social da qual ele faz parte. Esta foi a tentativa deste 



trabalho ao trazer a análise do contexto histórico e sócio-cultural que possibilitou a 

emergência de um estilo de pensamento no campo científico da saúde que foi capaz 

estimular instituições e sujeitos em torno de novos valores científicos. Dessa forma, as 

práticas científicas dos agentes/pesquisadores do Projeto Bahia Azul ganham 

inteligibilidade à luz das trajetórias irremediavelmente referidas aos seus coletivos de 

pensamento. 

Um limite, entretanto, deve ser acentuado quanto à análise dos produtos 

integradores apresentados: os meus recursos pessoais para uma análise mais 

aprofundada do campo teórico-conceitual das disciplinas envolvidas nos trabalhos. Para 

empreender uma análise sobre transdisciplinaridade de uma prática concreta de pesquisa 

faz-se necessário em uma situação ideal adquirir também as competências apontadas 

pelos pesquisadores anfíbios, ou seja, exige-se uma “enculturação” nos paradigmas que 

governam os campos em interação. Talvez seja essa uma das razões pelas quais as 

discussões sobre transdisciplinaridade e seus correlatos na literatura científica sejam tão 

carentes de análises de exemplos concretos. Bom, mas este seria o nível ideal de 

competência para um pesquisador que aborda esse objeto de contornos tão imprecisos, 

mas que na prática seria uma tarefa impossível nos limites de um curso de mestrado. 

A análise das práticas científicas da epidemiologia na produção do 

conhecimento a partir de uma perspectiva pragmática, tanto no que se refere à sua 

dinâmica interna quanto nas suas relações transdisciplinares com as demais disciplinas 

do campo da Saúde Coletiva, revela-se útil na medida em que possa fornecer elementos 

para que a epidemiologia possa refletir sobre suas práticas cotidianas, e com isso 

reafirmar seu compromisso ideológico com a constituição de saberes/práticas 

transdisciplinares no campo da Saúde Coletiva, especialmente em vista da posição 

hegemônica que ocupa nesse campo, o que aumenta a sua responsabilidade para com 

esses referenciais.  
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