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A Epistemologia Social de Steve Fuller: 
Superando a “Anemia Política”

dos Science Studies?

ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA MENDONÇA*

Resumo

Steve Fuller tem começado a ser visto, com justiça, como um dos mais eminentes filósofos da 
ciência da atualidade. A epistemologia social, abordagem pretensamente normativa criada 
por Fuller no final dos anos 1980, vem ganhando cada vez mais adeptos no mundo. Nesse 
artigo, eu busco apreender, em uma perspectiva crítica, o pensamento fulleriano em sua 
relação com o movimento denominado science studies. O que eu defendo aqui é a interseção 
frutífera entre as decrições contextualizadas sobre a ciência fornecidas pelos praticantes dos 
science studies e as prescrições universalizantes propostas por Fuller, embora ela ainda esteja 
por ser devidamente concretizada.

Palavras-chave : Epistemologia Social, Filosofia Política da Ciência, Latour, Science Studies, 
Steve Fuller 

Abstract

Steve Fuller is nowadays considered as one of the most well-known philosophers of science 
in the world. At the end of 1980’s, he created a new philosophical perspective: the social 
epistemology, which, since that time, achieved a respectable success. The main goal of 
this article is to understand Fuller’s social epistemology in the context of the science and 
technological studies (STS). Briefly, what I will try to do here can be stated as follows: to 
show that it would be very fruitful to join his universal prescriptions with the very detailed 
descriptions elaborated by the STS scholars. This task is not yet completely done.

Keywords : Latour, Political Philosophy of Science, Social Epistemology, Science Studies, 
Steve Fuller 

S
teve Fuller, sem dúvida alguma, é um dos estudiosos da ciência 

mais ousados e originais de sua geração. Na verdade, ele pode ser 

visto como um dos últimos remanescentes de um período em que 

os filósofos tinham uma ‘cabeça enciclopédica’, tendo opiniões formadas 

sobre quase tudo. Com uma produção intelectual robusta e complexa, 

ele vem ganhando cada vez mais notoriedade como um dos principais 

nomes da chamada Epistemologia Social, vertente responsável por uma 
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grande renovação nos rumos da filosofia da ciência.1 Seu grande projeto 

consiste em reconciliar a normatividade da filosofia mais tradicional com 

os trabalhos empíricos recentes produzidos especialmente por sociólogos 

e historiadores. E mais: Fuller propõe uma nova concepção de prática 

científica dentro de um âmbito social o mais amplo possível. Em outras 

palavras, Fuller tem em mente, simultaneamente, o desenvolvimento e a 

implementação do que poderíamos denominar um paradigma societal e 

um paradigma epistemológico. Nesse sentido, meu objetivo aqui consiste 

em avaliar a epistemologia social fulleriana em sua relação com os 

chamados science studies.

Para realizar essa tarefa a contento, em um primeiro momento, 

eu me debruço sobre a crítica de Fuller endereçada aos science studies 

vigentes. Se a ciência moderna amiúde foi vista como a forma de conhe-

cimento que suplantaria a superstição e o mito, algumas vertentes dos 

science studies são, às vezes, interpretados como tendo desmascarado a 

própria ciência como uma espécie de mito. Para Fuller, ao contrário, os 

science studies apenas ratificam uma concepção idealizada da ciência.  

Em seguida, eu procuro chamar a atenção para um dos pontos mais inte-

ressantes no pensamento de Fuller; qual seja: o fato de ele asseverar que 

não somente as consequências, senão a própria constituição da ciência 

é de conotação política. Na sua avaliação, o regime mais adequado para 

uma verdadeira configuração democrática da ciência não é nem o liberal 

nem o socialista, mas o que ele denomina ‘republicano’. Segundo Fuller, 

uma vez que a ciência hoje é moldada de acordo com os padrões da Big 

Science, não haveria condições reais de democratizá-la, seja no nível da 

pesquisa, seja no nível do ensino, tampouco no da participação pública. 

Em lugar disso, ele propõe uma little science, isto é, uma ciência em 

pequena escala material, que deveria ser conduzida, especialmente, sob a 

batuta da universidade.

1. Na verdade, Fuller é um membro-fundador dessa nova abordagem na filosofia da 

ciência, tendo criado uma revista homônima, além de ter publicado um livro cujo título é 

Social Epistemology, 2.ª ed. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2002. 

Não obstante sua relevância e influência crescentes, há relativamente poucos trabalhos mais 

sistemáticos sobre a epistemologia social fulleriana, sendo uma das exceções REMEDIOS, 

Francis – A Critical Examination of Steve Fuller’s Social Epistemology. Ph.D. dissertation, 

Belgium: University of Louvain, 2000.
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1. Desconstruindo a ‘Desconstrução’ da Ciência

Fuller não pretende prescindir das análises oferecidas pelos estudos 

empíricos, mas também não abre mão do papel normativo reivindicado, 

segundo ele, pela filosofia clássica da ciência. Na sua visão, os science 

studies precisam ser curados de sua “amnésia histórica” e de sua “anemia 

normativa” (‘inércia política’). Diferentemente daqueles que veem nas 

novas abordagens uma ameaça à racionalidade da ciência, Fuller procura 

mostrar sua verdadeira identidade: os science studies não desmistificam 

a ciência; ao contrário, em grande parte, eles legitimam o conhecimento 

científico relatado em suas histórias e estudos de caso. Para ser mais 

preciso, na opinião de Fuller, se ceticismo há por parte de seus adeptos, 

este é atinente à política e não à ciência. Verifica-se desde já, portanto, 

que a sua epistemologia social desemboca em um projeto assaz ambicioso 

de resgate da soberania filosófica em geral, como também das ciências 

sociais como detentoras da capacidade de organização do conhecimento 

acadêmico e de sua transmissão sociedade afora.

Vale a pena trazer à luz um dos inspirados insights de Fuller sobre 

as implicações decorrentes da nova historiografia abraçada pelos science 

studies. Mesmo tendo rompido com a historiografia de orientação whig, 

sua prática historiográfica dita prig não faz, na opinião de Fuller, dos 

praticantes dos science studies iconoclastas do conhecimento científico 

sagrado vitorioso. Seus relatos costumam despertar em seus leitores a 

falsa sensação de que a história da ciência se transforma como que ‘natu-

ralmente’, isto é, a mudança soa como inevitável. Em busca da implemen-

tação coletiva de um projeto humanista global, Fuller exaspera-se com o 

que seria um conformismo disfarçado:

Eu sou um construtivista social que ainda acredita na possibilidade 

do progresso humano, muito embora esse objetivo não possa ser asse-

gurado por apelos à natureza humana, ao conhecimento a priori, ou a 

qualquer outro padrão fundacionalista que olhe para trás. Na verdade, 

a humanidade é um objetivo do qual aqueles engajados nele devem 

tomar responsabilidade plena. No momento, STS sofre de uma compla-

cência que resulta do pensamento de que como as coisas podem sempre 

ser de outro modo, nós nunca precisamos nos comprometer com nada. 

Essa inferência funciona somente se a pessoa é um fundacionalista 

desapontado, não alguém que considera seriamente que o futuro é o 

que nós coletivamente fazemos dele.2

2. FULLER, Steve – The Philosophy of Science and Technology Studies. New York / London: 

Routledge, 2006, p. 9.
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Em lugar do whiggismo camuflado, Fuller aconselha uma historiografia 

de tipo tory, que, em última análise, é aquela que toma partido dos perde-

dores, quando estes foram silenciados de modo autoritário. Sendo mais 

exato, Fuller conta com a possibilidade de resgate de linhas de pesquisa 

que ficaram no limbo da história, a despeito de sua consistência cien-

tífica. Ecoando tendências do materialismo histórico, ele defende uma 

historiografia que, diferentemente daquelas pretensamente objetivas 

e imparciais, contribua com a mudança de rumos da própria história.  

O que não seria um mero jogo de palavras: Fuller sonha com uma história 

que faça história. Seu intento consiste em conciliar as descrições da nova 

historiografia com o caráter prescritivo da filosofia clássica. A história, a 

sociologia, a antropologia, entre outras ciências sociais, estariam incum-

bidas de diagnosticar o estado das coisas, cabendo à filosofia fazer o  

prognóstico. A questão, não resolvida por Fuller, é saber se essa divisão de 

trabalho ainda poderia funcionar.

Em seu livro sobre Kuhn, no qual ele repensa “A estrutura das revo-

luções científicas” como um sintoma da Guerra Fria e seu autor como um 

realizador inconsciente do projeto de James Conant, Fuller coloca os prati-

cantes dos science studies como concretizadores da deliberação do primei-

ro-ministro britânico da década de 1960, Harold Wilson, de fundação do 

Edinburgh Science Studies Unit, cuja função essencial seria a de defender 

a ‘autonomia’ da ciência frente à sociedade, supondo-se seu caráter 

‘objetivo e imparcial’.3 Não considerando esse lado desmascarador,4 o fato 

é que, para Fuller, os science studies costumam carecer de um maior rigor 

teórico, chegando mesmo à confusão conceitual, como ocorre quando, 

por exemplo, frequentemente pressupõem que o oposto lógico da contin-

gência é a universalidade, em lugar da necessidade. Contrariamente, 

Fuller defende a plausibilidade de uma universalidade contingente, ou de 

um particular necessário.

Sem entrar nesse mérito, eu gostaria apenas de enfatizar que aqui 

reside um dos pontos de maior contraste entre Fuller e os praticantes 

dos science studies. De fato, mesmo acreditando que a universalidade é 

necessariamente contingente, Fuller discorda frontalmente da ‘atitude pós-

moderna’ da maioria dos adeptos dos science studies, exemplificada na 

fala em torno do contexto local. Por trás da ideia de contingência local 

do conhecimento científico, encontramos o pressuposto de que os experi-

3. FULLER, Steve – Thomas Kuhn: A Philosophical History for Our Times. Chicago: 

University of Chicago Press, 2000.

4. O subtítulo do capítulo supramencionado é justamente “The hidden history of science 

studies”.
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mentos não podem ser replicados. A noção de réplica perfeita foi ‘desmas-

carada’ pelos science studies como um dos ‘mitos’ da filosofia da ciência 

clássica. Apesar de admitir a dificuldade, Fuller adverte que “a não-repli-

cabilidade das descobertas científicas precisa ser tomada seriamente como 

um problema normativo, uma vez que essa é uma das principais razões de 

porque não-cientistas acreditam que a ciência fornece uma forma superior 

de conhecimento”.5

A questão da não-replicabilidade dos experimentos científicos pode 

vir associada à de fraude da pesquisa, que, por sua vez, está vinculada ao 

tema da revisão entre pares. Fuller aproveita o ensejo para tecer alguns 

comentários críticos acerca do embuste de Sokal. Esse tão propalado affair 

também serve de mote para Fuller defender a tese de que os science studies 

são os filhos bastardos do positivismo, em razão do seu pós-modernismo.6 

De todo modo, vale informar que Fuller não tomará partido das partes 

em litígio, considerando que “o pós-modernismo é um vudu científico” e 

Sokal “é um puritano científico”.7 Nada disso o impediu de sair em defesa 

do emprego de metáforas – lembremo-nos de que um dos motivos da 

acusação de Sokal era o ‘uso indevido’ de conceitos das ciências naturais 

no contexto das ciências sociais – por parte dos praticantes dos science 

studies. O que estaria por trás dessa querela, na avaliação de Fuller, seria 

a questão fundamental da popularização ou ‘esoterização’ das ciências.  

O recurso às metáforas permitiria uma compreensão maior por parte dos 

não-especialistas. Nesse particular, os science studies – especialmente, os 

estudos culturais de ciência – estariam mais próximos do ideal iluminista 

de divulgar a ciência, no sentido de poder prescindir do jargão técnico, 

além de se contrapor à solidificação dogmática da ciência. Apesar de 

encontrar resistência de alguns cientistas, a maioria talvez saiba que a 

divulgação científica é importante para sua boa imagem pública.

Eu penso que a intervenção de Fuller sobre o Caso Sokal é importante 

por trazer à tona o seu aspecto mais óbvio, porém menos discutido até 

então, que é justamente o da fraude na pesquisa.8 Sua convicção é a de que 

nenhuma ciência – nem mesmo a física – está imune à fraude, o que seria 

5. FULLER, Steve – The Philosophy of Science and Technology Studies, p. 58.

6. Para uma tentativa de paz entre as chamadas duas culturas, ver, por exemplo, SANTOS, 

Boaventura de Sousa (Org.) – Conhecimento Prudente para uma Vida Decente: ‘Um discurso 

sobre as Ciências’ revisitado, 2.ª ed. São Paulo: Cortez, 2006.

7. FULLER, Steve – Thomas Kuhn: A Philosophical History for Our Times, p. 90.

8. Sobre fraudes deliberadas tendo em vista fins meramente comerciais, ver, por 

exemplo, MCGARITY, Thomas & WAGNER, Wendy – Bending Science: How Special Interests 

Corrupt Public Health Research. Cambridge: Mass. / London: Harvard University Press, 2010.
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indício de falha no atual processo de revisão entre pares. Curiosamente, 

Fuller julga que o caso específico do embuste de Sokal foi uma atitude 

desnecessária, além de antiética; mas, às vezes, a fraude poderia ser um 

meio de levar a cabo uma pesquisa que seria rechaçada pela ciência oficial. 

Ele fornece alguns exemplos que se enquadram nessa situação. As fraudes 

costumam ser tomadas apenas como eventos isolados, desvios de normas 

que deveriam ser seguidas, mas, em vez disso, elas deveriam também ser 

vistas, de acordo com as palavras de Fuller, como “sintomas de regimes 

normativos alternativos para produzir conhecimento”.9 Por essa razão, os 

editores da revista “Social Text” teriam se equivocado ao não terem levado 

sua ‘lógica’ construtivista às últimas consequências, ao lidar com o caso 

em questão. Eles deveriam ter ressaltado a política de publicação libertária 

de sua revista, além de argumentar que não é preciso conhecer o conteúdo 

técnico de uma ciência para poder discutir suas implicações culturais, 

bastando entender as associações metafóricas que não-cientistas derivam 

de teorias científicas. Não obstante, Fuller não se contentaria com isso, 

pois o que justifica sua política de publicação é a política em sentido mais 

amplo.10

Para Fuller, a guerra das ciências eclodidas em função do Caso Sokal 

apresenta dois tipos de posicionamento: um profissional e outro engajado. 

Do ponto de vista estritamente intelectual, os guerreiros (cientistas e filó-

sofos) afirmam que os science studies não possuem padrões científicos 

respeitáveis e confiáveis, que de volta retrucam ter seus próprios padrões. 

Do ponto de vista político, os guerreiros acusam os science studies de 

estarem minando a Esquerda; estes, por sua vez, proclamam a necessidade 

de a ciência renegociar seu contrato social. O balanço final de Fuller é 

o de que essas disputas só terão sido relevantes se contribuírem para a 

secularização da ciência, ou, para aproveitar seus termos, se ajudarem a 

nos livrar do puritanismo e gnosticismo científicos. A ironia desse caso 

seria que o puritanismo científico (defesa exacerbada da autonomia da 

ciência) costuma ser apregoado por sociólogos sem treinamento nas 

ciências naturais, ao passo que a secularização é apontada por aqueles 

com formação original nas ciências. A secularização da ciência seria, na 

visão otimista de Fuller, uma condição para o seu reencantamento, isto 

é, para o surgimento de uma ‘ciência cidadã’, o que redundaria em uma 

vingança contra o referido gnosticismo científico, para o qual a autoridade 

política se ancora no ‘conhecimento superior’ de alguns.

 9. FULLER, Steve – The Philosophy of Science and Technology Studies, p. 107

10. Ibid., p. 110.
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O ponto a ser posto em relevo aqui é a ambiguidade que, segundo 

Fuller, reside nos praticantes dos science studies quanto a essa questão e 

tantas outras. Ambiguidade essa que deveria ser entendida no contexto da 

mencionada amnésia histórica de que o campo padece.11

Fuller procura apresentar justamente o background filosófico dos 

science studies, de modo a resgatar os autores e as tradições que poderiam 

contribuir para a formação de uma visão mais crítica no campo. Um dos 

personagens lembrados por Fuller é o ‘refutador’ Karl Popper, profunda-

mente comprometido com o papel normativo da filosofia na boa condução 

da ciência. Na avaliação de Fuller, Popper e tantos outros autores de 

orientação mais crítica recebem pouco reconhecimento dos praticantes 

dos science studies, que, infelizmente, preferem prestar tributo a filósofos 

como Kuhn, um dos responsáveis mais diretos pela perda de engajamento 

genuíno com as ciências.

De qualquer forma, a amnésia histórica do campo supramencionada, 

que conduz à sua anemia normativa, não seria um ‘privilégio’ dos science 

studies. Fuller desenvolve uma crítica corrosiva da filosofia da ciência 

pós(pró)-kuhniana.12 No âmago do objetivo de Fuller, reside o desejo de 

fazer com que a filosofia da ciência deixe de ser subserviente da ciência e 

retorne a exercer um papel de soberania. A fim de ilustrar a tensão entre o 

prescritivo e descritivo na filosofia da ciência, cabe aqui lembrar o debate 

Kuhn x Popper reconstituído por Fuller.13 Um dos intentos do livro de Fuller 

é o de desfazer o que seriam ‘identidades erradas’, isto é, ao contrário da 

visão corrente, Kuhn foi um conservador e Popper, um ‘revolucionário’.

O fato é que Kuhn sagrou-se vitorioso no debate. Ao menos, ele 

costuma ser considerado um dos fundadores da filosofia da ciência pós-

positivista. Desnecessário dizer que, para Fuller, isso significou um retro-

cesso na área. No caso da filosofia da ciência de inspiração analítica como 

um todo, o abandono de um envolvimento mais crítico com a ciência seria 

o preço a pagar pela consolidação da autonomia da própria área.14 Fuller 

11. FRIEDMAN, Michael – “On the sociology of scientific knowledge and its philosophical 

agenda”. Philosophy of the Social Sciences 29(2) (1998): 239-271, teceu comentários críticos 

similares dirigidos ao programa forte. 

12. Para um panorama da filosofia da ciência contemporânea, ver VIDEIRA, Antônio 

(Org.) – Perspectivas Contemporâneas em Filosofia da Ciência. Rio de Janeiro: EDUERJ, 

2012.

13. FULLER, Steve – Kuhn vs Popper: The Struggle for the Soul of Science. Cambridge, UK: 

Icon, 2003.

14. Em um artigo bem ao seu estilo original e provocativo, Fuller sustenta o argumento 

de que a filosofia da ciência conseguiu se profissionalizar, tanto em termos institucionais, 

quanto em termos de conteúdo, passando a ser mais técnica e especializada, ao preço da 
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traça uma linha divisória marcante entre o positivismo lógico – e mais 

geralmente, da tradição positivista como um todo – e seus herdeiros analí-

ticos, que teriam ‘fetichizado’ a importância da matemática e da lógica 

para as ciências naturais modernas, além de terem deixado de promover a 

ciência como uma força social progressiva. Basta lembrarmos o chamado 

‘Manifesto do Círculo de Viena’ para lhe darmos razão nesse particular.15  

O desejo de Fuller de retomada do projeto positivista originário é explícito:

Muito freqüentemente, a história da busca do positivismo por uma 

ciência unificada tem sido interpretada exclusivamente como uma 

questão de aplicar os métodos da física às ciências menos desenvol-

vidas. O movimento recíproco é realmente mais importante, nomeada-

mente, a aplicação das descobertas sociológicas para a direção futura da 

ciência como um todo. Tais projetos interdisciplinares, como a “ciência 

da ciência” e, mais recentemente, a “epistemologia social”, têm tentado 

cumprir esse lado da promessa comteana, que pode ser realizada, uma 

vez que o clima intelectual presente mudar.16

Essa passagem já aponta na direção da epistemologia social sustentada 

por Fuller. Ela nos conduz ao que seria mais propriamente o seu pensa-

mento. Se até aqui eu expus, em linhas gerais, as considerações tecidas 

por Fuller acerca dos science studies, o que se resumiu a um movimento 

basicamente desconstrutivo, agora interessa saber o que ele propõe no 

lugar, ou seja, precisamos reconstruir sua construção, verificando se ela 

pode se manter bem de pé.

3. Epistemologia Social: Por uma Filosofia Política da Ciência

O escopo de organizar e distribuir a produção do conhecimento cien-

tífico norteia a epistemologia social fulleriana desde a sua primeira formu-

lação. Eis o parágrafo de abertura do importante “Social epistemology”:

A questão fundamental do campo de estudo que eu chamo de episte-

mologia social é: como a busca do conhecimento deveria ser organizada, 

perda de contato mais direto com a ciência, em particular, e com o mundo da cultura em 

geral. Cf. FULLER, Steve – “Prolegomena to sociology of philosophy in the 20th century English-

speaking world”. Philosophy of the Social Sciences 32(2) (2002): 151-177. 

15. A conclusão do texto não deixa dúvidas em relação ao fato de a ciência ser concebida 

pelos positivistas lógicos como uma mola para o progresso da sociedade como um todo: 

HAHN, Hans, NEURATH, Otto & CARNAP, Rudolf – “A concepção científica do mundo: o círculo 

de Viena”. Cadernos de História e Filosofia da Ciência 10 (1986): 5-20.

16. FULLER, Steve – The Philosophy of Science and Technology Studies, p. 113.
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dado que sob circunstâncias normais o conhecimento é perseguido por 

muitos seres humanos, cada um trabalhando sobre um corpo de conhe-

cimento mais ou menos bem definido e cada um equipado com pratica-

mente as mesmas capacidades cognitivas imperfeitas, embora com graus 

variáveis de acesso às atividades uns dos outros?17

Além do patente objetivo normativo, a passagem sugere uma das prin-

cipais apostas de Fuller; qual seja: o epistemólogo social como o mais apto 

para ser um policy maker. Ninguém melhor do que o filósofo da ciência, 

sob posse do retrato da realidade tirado pelos estudos empíricos sobre 

a ciência, para conduzir as políticas científicas.18 Para aqueles filósofos 

atônitos diante desse ambicioso projeto, Fuller completa que:

[…] quando feita propriamente (isto é, quando feita autoconscien-

temente como epistemologia social), a filosofia da ciência não é 

nada mais do que a aplicação da filosofia política a um segmento da 

sociedade, a classe dos cientistas, que tem capacidades e status espe-

ciais, mas também fazem demandas especiais uns aos outros e ao resto 

da sociedade no curso da condução de suas atividades.19

A epistemologia social fulleriana ambiciona, em última instância, conduzir 

a ciência de forma equilibrada e justa, o que teria se tornado uma tarefa 

premente com o advento da fragmentação moderna do conhecimento. 

O pressuposto fundamental do qual Fuller parte é a herança kantiana de 

separação entre questões metafísicas e questões epistemológicas ou, para 

ser mais correto, entre questões de conhecimento e questões de realidade. 

Reconhecendo a exclusividade de direito da ciência em tratar dessas 

últimas, Fuller reserva o domínio das questões de conhecimento à epis-

temologia social; ou seja, o epistemólogo social possui a tarefa de organi-

zação social do conhecimento científico.

Assim, Fuller rompe com a epistemologia ‘idealista’ que não leva 

em conta a prática real da ciência; mas ele também não se contenta com 

a ciência tal como ela se faz em seu tempo. Podemos dizer que Fuller 

17. Social Epistemology, p. 14. Grifos do autor.

18. Fuller também pretende recuperar a função do filósofo como intelectual, no sentido 

do homem cultivado que atua na esfera pública. Além de diversos artigos sobre o assunto, 

ele publicou uma espécie de livro-manifesto (O intelectual: o poder positivo do pensamento 

negativo, tradução de Maria da Silveira Lobo. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2006), no 

qual é sugerido que o filósofo com formação acadêmica já não conseguiria, a rigor, ser um 

intelectual, dada sua preocupação com o especialismo e o interesse exclusivo em questões 

técnicas.

19. Ibid., p. 6.
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atua em três frentes ao mesmo tempo: ‘desmascaramento’ da concepção 

tradicional de ciência; diagnóstico de sua real prática; e utopia por uma 

ciência melhor. Eu estou colocando as coisas nesses termos proposita-

damente, devido à forte influência do marxismo em sua epistemologia 

social, sobretudo em seu livro de estreia, cuja primeira edição é de 1988, 

ano anterior à queda do Muro de Berlim. Fuller não é, portanto, contrário 

apenas às concepções ‘idealistas’ que atentam pouco para a ciência tal 

como ela se faz; ele também repugna o ‘idealismo’ que pensa o conheci-

mento científico como uma busca desinteressada – e ‘desencarnada’ – pela 

verdade.

Eis aqui, a meu ver, a grande contribuição de Fuller para uma filo-

sofia da ciência mais ‘realista’: a produção de conhecimento científico é um 

processo material como qualquer outro. Apesar de trivial, essa sentença 

costuma ser desconsiderada por grande parte das discussões arroladas 

sobre a ciência. Mas, Fuller não se limita à questão da produção, ele se 

preocupa, principalmente, com a sua distribuição.20

A despeito do mérito em chamar a atenção para o caráter econômico 

do conhecimento científico, Fuller costumava centrar a questão ao aspecto 

da produção e disseminação de artigos, procurando destacar a relevância 

do epistemólogo como mediador do discurso técnico dos especialistas e 

o público leigo em geral, tendo em vista o processo de democratização 

da ciência. Não obstante, ele também coloca o problema em termos mais 

amplos. Podemos nos concentrar na sua perseguição da governança da 

ciência pela universidade e na noção de ciência cidadã.

Não se pode dizer que a questão política esteve de todo ausente nas 

abordagens mais clássicas, onde houve sempre preocupações com as 

consequências tecnológicas da ciência. De todo modo, a grande diferença 

do pensamento fulleriano reside em sua ousadia de não se ater apenas 

aos prováveis malefícios que poderiam advir de uma linha de pesquisa 

específica: a própria constituição da ciência já seria uma questão política.  

Para Fuller, o modo como a ciência se organiza atualmente já é equivocado. 

Seu diagnóstico é o de que a Big Science, tanto em termos de produção 

‘interna’, quanto de disseminação ‘externa’, inviabiliza o almejado viés 

democrático da ciência. Em outras palavras, Fuller não quer fazer reparos 

pontuais, pois o padrão atual de conhecimento válido deve ser substituído 

como um todo, sob pena de perdermos o que seriam as características 

que teriam feito da ciência algo tão especial: seu viés democrático e sua 

força de coesão social progressiva. Contra a Big Science; em favor da Little 

20. Ibid., p. 29.
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Science (Wissenschaft), eis o lema de Fuller. Ou seja, em lugar de uma 

ciência em grande escala produtiva, no sentido capitalista, deve surgir 

uma nova ciência, ou melhor, as várias disciplinas acadêmicas devem revi-

gorar-se, inspirando-se no ideal de uma sociedade aberta e de um regime 

republicano. Isso mesmo: agora não é mais o socialismo, como em suas 

primeiras obras, o melhor substituto para o capitalismo. Para a ciência 

proliferar como wissenschaft, ela precisa de um novo sistema político lhe 

dando respaldo.21

Segundo Fuller, consistiria em um grande paradoxo o fato de a ciência 

governar e ser governada, sem que ela mesma se constituísse como um 

governo. Daí sua tese de governança da ciência, por intermédio da univer-

sidade, em um sistema republicano.

A meu ver, paradoxalmente, o objetivo precípuo de Fuller reside em 

sua perseguição da explicitação do caráter político da ciência de modo 

a impedir sua ‘politização’: “Uma ciência republicana tomaria um curso 

diferente [do que seriam os excessos do comunitarismo e do liberalismo]: 

permitir a pesquisa, mas cortar qualquer conexão estreita entre pesquisa 

e política”.22

Seja como for, o fato é que não deixa de ser interessante o prin-

cípio básico do republicanismo tal como concebido por Fuller; qual seja: 

o direito a estar errado. Eu gostaria de salientar, sobretudo, o forte viés 

pluralista e democrático por trás desse princípio, que Fuller promulga 

como um dever, e não apenas como um direito a ser assegurado.23

Para a concretização desse ideal, Fuller postula a necessidade de 

preenchimento de algumas ‘condições materiais’:

1 – que a opinião das pessoas possa mudar para melhor como resultado 

de ouvir opiniões opostas; 2 – que as pessoas não precisem recear as 

conseqüências de suas opiniões expressas sobre seu bem-estar material; 

3 – que haja um “bem público” ou “ideal cívico” ao qual as pessoas 

possam apelar em deliberação que transcenda aos interesses indivi-

duais e grupais específicos.24

Embora eu tenha destacado a expressão ‘condições materiais’ por não 

compreender muito bem em que sentido ‘material’ ela foi tomada por 

21. FULLER, Steve –The Governance of Science: Ideology and the Future of the Open Society. 

Buckingham / Philadelphia: Open University Press, 2000, p. 11.

22. Ibid., p. 12.

23. Ibid., p. 13.

24. Ibid., p. 15.
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Fuller, ela parece apontar na direção da institucionalização desses 

preceitos. Seja como for, a situação da ciência atual está longe desse ideal 

proposto por Fuller, como ele reconhece.25

Conforme já aludido, Fuller acredita que o problema do ‘elitismo 

científico’ decorre em grande parte da questão da escala do conhecimento. 

Dada a evidente variedade de escassez de recursos, faz-se necessária uma 

divisão o mais racional possível, em que não haja tanto desequilíbrio na 

distribuição de capital social. Fuller pensa essa questão no contexto mais 

amplo do que ele denomina ‘sociedade experimental’. Sua constatação 

aponta para um novo paradoxo:

A ciência certamente adquire conhecimento por meio da experimen-

tação, mas ela é provavelmente a última instituição à qual alguém 

se voltaria para encontrar a sociedade experimental em funciona-

mento. Isso pode explicar porque a política científica é a área menos 

desenvolvida da política pública. [...] uma grande virtude do ideal da 

sociedade experimental é que o policy maker é forçado a se confrontar 

com o papel exato da ciência em uma ordem social que é reconhecida-

mente democrática.26

Isso impõe a solução para o grande desafio de eliminar o que seria o traço 

contraditório da ciência desde o seu advento na era moderna: gover-

nança democrática x autoridade epistêmica. Fuller põe a questão em 

termos dramáticos, sublinhando a estreita conexão entre a organização 

da produção do conhecimento científico e a organização da sociedade.27

Para Fuller, somente uma Little Science pode tornar a prática cien-

tífica genuinamente democrática em seu processo de produção e de trans-

missão do conhecimento.28 Ademais, ele acredita que essa modalidade de 

pesquisa científica traz consigo três pressupostos fundamentais:

25. Ibid., p. 20.

26. Ibid., pp. 29 e 30.

27. Ibid., p. 31.

28. Vale lembrar que a situação contra a qual Fuller está se levantando é a do chamado 

Novo Modo de Produção (Modo 2), descrito por Gibbons e colegas, no qual os autores 

relatam as mudanças no processo da pesquisa, especialmente no que tange à alteração nas 

suas prioridades, no seu rumo em direção à comercialização e na sua contabilidade e admi-

nistração. Cf. GIBBONS, Michael, LIMOGES, Camille, NOWOTNY, Helga, SCHWARTZMAN, Simon, 

SCOTT, Peter & TROW, Martin – The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science 

and Research in Contemporary Societies. London: Sage, 1994; e NOWOTNY, Helga, SCOTT, Peter. 

& GIBBONS, Michael – “Introduction. ‘Mode 2’ revisited: the new production of knowledge”. 

Minerva 41(3) (2003): 179-194.
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ii(i)  a teoria não implica o método, tal como mostra a lição extraída 

dos próprios estudos empíricos da historia e sociologia da 

ciência que assinalam o caráter convencional de toda e qualquer 

metodologia científica;

i(ii)  a ciência não precisa beneficiar os cientistas, pois, por ser uma 

atividade social, quem deve lucrar com os resultados científicos 

é a comunidade científica como um todo, e não apenas o cien-

tista individual, eventual inventor de uma teoria amplamente 

aceita ou ‘descobridor’ de uma nova constelação de fenômenos;

(iii)  a especialização poderia não significar progresso.

O locus classicus de condução da Little Science nos termos fullerianos 

é a universidade. Fuller produziu uma quantidade considerável de textos 

sobre o assunto, mas, neste trabalho, importa apenas esboçar seu projeto 

em linhas bem gerais, visto que é uma parte importante de sua epistemo-

logia social. Sua tese premente é a de que, para que haja autenticamente 

produção de conhecimento, a universidade precisa voltar a ser autônoma, 

isto é, o princípio de ‘investigação livre’ deve prevalecer. De todo modo, o 

referido princípio deve ser repensado no contexto do desafio do multicul-

turalismo.29

Afinal, os principais movimentos modernos (por exemplo, 

Renascimento, Reforma, Iluminismo, Socialismo) teriam sido, de início, 

rechaçados pelo conhecimento acadêmico oficial de então, mas, posterior-

mente, foram incorporados como de ‘alta cultura’. Seja como for, Fuller 

visa a recuperar o ideal humboldtiano, segundo o qual pesquisa e ensino 

formam um binômio indissociável, para que a universidade cumpra sua 

verdadeira missão.30

O pressuposto do qual parte Fuller para discutir a questão da univer-

sidade é o de que ela passa por uma crise sem igual em sua história.31  

29. FULLER, Steve –The Governance of Science, p. 49.

30. Humboldt pensa a relação estreita entre pesquisa e ensino como tendo melhor possi-

bilidade de ser levada a bom termo na universidade e sob condições de genuína autonomia. 

HUMBOLDT, Wihelm – “Sobre a organização interna e externa das instituições científicas supe-

riores em Berlim”. In: Johannes Kretschmer & João Rocha (Org. e trad.) – Um mundo sem 

universidades? 2.ª ed. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2003, pp. 79-100.

31. Há vários estudos que retratam a situação claudicante que grande parte das univer-

sidades está atravessando. Uns dos que também levam em consideração o estado de crise 

das universidades de países periféricos como Brasil e Portugal, digno de menção, são os do 

sociólogo Boaventura de Sousa Santos, especificamente no capítulo 8 de seu livro Pela mão 

de Alice (1995) e A universidade do século XXI: para uma reforma democrática e emancipa-

tória da universidade. São Paulo: Cortez, 2004.
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Ele sai em busca de uma identidade republicana para a universidade, o que 

desembocaria no resgate do que seria a herança perdida do iluminismo, 

isto é, na revalorização daqueles autores que não ‘divinizaram’ a ciência 

moderna, tampouco o seu ‘fundador’, Isaac Newton. Como exemplos de 

iluministas que conceberam a ciência como uma parte – e não como a 

única – importante de uma vida cultivada em sentido mais amplo estariam 

Goethe, Mach, Neurath e, mais recentemente, Feyerabend. Salvaguardadas 

as devidas diferenças entre esses autores, Fuller compartilha com eles a 

concepção de que a universidade seria o lugar ideal para a promoção do 

‘dissenso’ e da ‘diferença’, no sentido do direito ao uso do espírito crítico.

No entanto, para Fuller, sendo a discussão e o debate livres as formas 

adequadas para o exercício da crítica, e sendo o artigo científico um dos 

meios mais úteis e difundidos para sua efetivação, a atual dinâmica de 

publicação não contribui – ao contrário, atrapalha – para uma verdadeira 

política de reconhecimento na academia. Segundo o raciocínio de Fuller, a 

lógica do “eu sou citado, logo eu sou” não leva em consideração “a margi-

nalização que resulta de um trabalho publicado não ser lido, discutido ou 

citado”. E o mais dramático: “muito da pesquisa de hoje não sobrevive 

porque ela perece logo que é publicada. [...] ser ignorado não é uma forma 

sofisticada de crítica”.32

Essa cultura atual da citação é vista por Fuller como uma patologia 

– com seus indicadores de “qualidade, relevância e influência” e com suas 

“redes de citação mútua” que acabam se autolegitimando – a ser reme-

diada, sob pena de impedir que a universidade volte a ser o local par excel-

lence do desenvolvimento da atitude crítica por parte dos pesquisadores e 

estudantes. Daí a ênfase que ele atribui a esse tópico. Eu não sei se uma 

das propostas de Fuller – como a de acabar com a “revisão entre pares” – 

seria viável, além de sensata. De todo modo, eu penso que ele tem razão 

em apontar os problemas, que deveriam ser levados mais a sério, posto 

que a publicação é, ao menos em tese, a forma mais direta e prática de 

travarmos contato com os resultados da pesquisa dos colegas, bem como 

também de expormos nosso trabalho à crítica.

Ao ideal de universidade proposto por Fuller está atrelado, como já se 

pôde antever, uma concepção secularizada da ciência, que possibilitaria a 

concretização de uma prática científica verdadeiramente democrática, no 

sentido de uma efetiva participação, ao mesmo tempo interna e externa, 

no seu rumo.33

32. FULLER, Steve – The Governance of Science, p. 85.

33. Ibid., p. 97.
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Para Fuller, nós estaríamos passando agora por um segundo 

momento de secularização – o da própria ciência. Obviamente, subja-

cente a essa ‘fala’ em torno da ideia de uma nova secularização está a 

delicada questão da separação entre ciência e Estado. No caso específico 

de Fuller, sua concepção apresenta um matiz importante: “O Estado 

deveria separar seu poder para distribuir o conhecimento científico 

do seu poder para produzi-lo. Cruamente posto, uma ciência secula-

rizada manteria o primeiro ‘público’, mas tornaria o último ‘privado’ ”.34  

Eu não entendo como essa sentença pode se coadunar com a sua concepção 

de que a própria constituição da ciência, e não apenas seus efeitos na 

sociedade em geral, seria uma questão da competência do epistemólogo 

social. De qualquer forma, no julgamento de Fuller a secularização da 

ciência poderia se viabilizar sob a condição de a universidade voltar a 

ser verdadeiramente autônoma e passar, por conseguinte, a exercer sua 

missão originária, porém adaptada às vicissitudes de nosso tempo, o que 

quer dizer, em última instância, que a sua plena autonomia possibilitaria a 

concretização de sua função social.35

A secularização da ciência deve ser vista como sinônimo de democra-

tização. O pressuposto fundamental de Fuller para democratizar a ciência 

– internamente, em seu processo de produção; externamente, tanto em 

sua disseminação, quanto na participação de suas decisões ‘internas’ – é o 

de que

[...] os próprios cientistas constituem parte do público leigo para cada 

domínio do conhecimento que vai além de sua especificidade. E se é 

verdade que cada cientista sabe “cada vez mais sobre cada vez menos”, 

então os cientistas compartilham uma esfera de ignorância que, cres-

centemente, aproxima o Estado epistêmico do público leigo não- 

-científico. [...] O modo mais natural de construir uma política cien-

tífica democrática é especificar as razões sobre as quais uma escolha 

entre propósitos concorrentes deveria ser feita em uma ambiente de 

escassez de recursos.36

Eu penso que é de fundamental importância chamar a atenção para 

a escassez de recursos materiais para a condução da pesquisa, questão 

que costuma ser vista como “excessivamente mundana” para ocupar uma 

discussão com pretensão epistemológica. De todo modo, eu também 

34. Ibid., p. 104 (tradução nossa).

35. Ibid., pp. 113-114.

36. Ibid., pp. 135-136.
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penso que Fuller não resolve o problema de combinar essa constatação 

com sua louvável defesa de oportunidades iguais para todos os projetos de 

pesquisa. Se os recursos são finitos, os projetos também o são. Nesse caso, 

não deveria haver um critério que determinasse as linhas de pesquisa 

mais relevantes? Eu admito que o próprio Fuller reconhece o impasse.  

Mas, será que a Little Science por si só é capaz de superá-lo, bastando que 

todos os projetos fossem de pequena escala para que houvesse recursos 

para todos? A despeito dessas indagações, Fuller procura defender a 

democratização da ciência por meio da noção de ‘epistemic fungibility’, 

bem como de ‘ciência cidadã’

Em economia, “fungibilidade” se refere à facilidade com que um bem 

pode ser trocado por um outro – e daí a facilidade com que ele pode 

servir como um meio de satisfazer aos fins de seu proprietário. Um bem 

“fungível” é aquele que pode ser possuído em quantidades diferentes 

sem destruir a integridade do bem. Por exemplo, um pacote de manti-

mentos é fungível, não o automóvel. Por chamar esse tipo de fungi-

bilidade “epistêmica”, eu estou enfatizando o fato de que os bens em 

questão são formas de conhecimento. Claramente, algumas formas de 

inquirição são mais “epistemicamente fungíveis” do que outras.37

Trata-se, no fundo, da questão da interdisciplinaridade, no sentido do 

proveito que uma linha de pesquisa pode – e deve – extrair de uma outra, 

sendo que nem todos os projetos poderiam atender a essa necessidade, pois 

alguns não seriam ‘fungíveis’. Fuller fornece o exemplo do ‘Supercolidor’ 

como um projeto que, se fosse aprovado, teria beneficiado apenas a física, 

mais precisamente a de partículas. Lembremo-nos de que a parte mais 

essencial da epistemologia social fulleriana reside justamente na preo-

cupação de organizar a produção e a disseminação do conhecimento, de 

modo a fazer com que ambos os processos se tornem os mais democráticos 

possíveis. Em outras palavras, Fuller se insurgiria frontalmente contra a 

realização do ‘sonho’ de Weinberg e seus colegas. O ‘sonho’ de Fuller (ou já 

seria uma ‘realidade’?), por sua vez, é o da unidade da ciência.38

Sendo a ciência unificada ou não, o fato é que quem melhor coor-

denaria o trabalho de aproximação dos cientistas seria o epistemólogo 

social, uma vez que este lida com ‘questões do conhecimento’ em geral 

e não com ‘questões de realidade’ específicas. Mas, como sugere o final 

da passagem supracitada, deveria haver um local de trabalho comum que 

37. Ibid., p. 142.

38. Ibid., p. 146.
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possibilitasse a realização dessa unificação; qual seja: um fórum aberto. 

Eis o último passo de Fuller em direção à democratização da ciência: sua 

defesa veemente das chamadas ‘conferências de consenso’. A aposta de 

Fuller é a de que tais conferências apontam para o fim do especialismo 

exacerbado e do conhecimento científico esotérico, bem como do fim do 

distanciamento do público em geral nas tomadas de decisões científicas.

Além da razão já mencionada de que os especialistas também são 

leigos nas áreas que escapam à sua alçada, Fuller indica mais dois motivos 

de legitimação da participação pública nos rumos da ciência:

[...] quando os cientistas recebiam uma educação mais completa  

(i.e., até a Segunda Guerra Mundial), eles eram suficientemente embe-

bidos nas histórias de seus campos para desmistificar as alegações 

uns dos outros por revelar a persistência de problemas conceituais 

profundos que tinham sido obscurecidos por suportar o sucesso 

empírico.

[...] requerer que a ciência seja conduzida em “uma linguagem civil” 

não é acabar com todos os desacordos entre os cientistas.39

O primeiro relativiza a questão do ‘sucesso’ das ciências; o segundo, a 

questão do consenso nas ciências. Lembremo-nos de que ambos os argu-

mentos serviram – e ainda servem – para ‘fundamentar’ a justificativa de 

que a ciência seria algo especial e, portanto, somente os cientistas seriam 

dignos de discorrerem sobre ela, o que ficou conhecido pela seguinte 

máxima: ‘A ciência é assunto só de cientistas’.

A participação pública por meio das conferências de consenso é o que 

Fuller entende por ciência cidadã. A rigor, trata-se da institucionalização 

do entendimento público da ciência, isto é, dos chamados programas PUS 

(Entendimento Público da Ciência) que estão se consolidando em vários 

países, sobretudo europeus. As conferências de consenso, frutos desses 

programas, também são conhecidas como “júris do cidadão” e até mesmo 

como “experimentos em democracia deliberativa”. Sem entrar nos detalhes 

de sua estrutura, funcionamento e “regras do jogo’, a característica básica 

das conferências, de acordo com a descrição de Fuller, consiste no poder de 

os membros do público, previamente selecionados, tomarem testemunhos 

dos especialistas e dos grupos de interesse a respeito de uma determinada 

questão, bem como no poder de o público, no papel de jurado, “deliberar 

entre eles mesmos para chegar a normas políticas para a legislação gover-

nando a questão. Os próprios jurados esboçam as normas, como em uma 

39. Ibid., p. 143.
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convenção constitucional. Os resultados são então transferidos para o 

corpo legislativo legalmente eleito”.40 O mais importante a destacar é o 

que, nas palavras de Fuller, seria a moral da história:

A conferência de consenso é simplesmente o último capítulo nessa 

história da condução do conflito democrático. Além disso, porque 

a ciência tornou-se integrada à vida de todo mundo, agora mais do 

que nunca ela precisa ser incorporada aos mecanismos ordinários de 

governo. Além de dar ênfase à “incerteza” do conhecimento científico, 

as conferências de consenso podem fornecer a base para o que legisla-

turas fazem de melhor, nomeadamente, conduzir experimentos sociais 

corrigíveis, só que dessa vez sobre a própria ciência .41

Fuller destaca também o que seria um sucesso dessa nova cidadania cien-

tífica, a saber, a superação de preconceitos por ambas as partes: os cien-

tistas acabam percebendo que os leigos sabem mais sobre ciência do que 

eles supunham; os leigos acabam percebendo que os cientistas não se 

sentem, necessariamente, e nem são, os ‘donos da verdade’. Obviamente, 

esse entendimento pressupõe, o que Fuller não problematiza, um contexto 

especial e favorável, no sentido de que haja uma retroalimentação prévia 

entre o mundo dos especialistas e dos leigos, isto é, o fosso entre ciência e 

sociedade não poderia ser muito grande. Seja como for, a cidadania cien-

tífica defendida por Fuller almeja ser um meio-termo entre o elitismo e o 

populismo científicos, reclamando o que seria uma abordagem retórica 

para a ciência, isto é, a deliberação pública a respeito de questões cientí-

ficas de impacto social. No parágrafo de encerramento de seu livro sobre 

a filosofia – ou a falta de – dos science studies, Fuller coloca a questão em 

termos grandiloquentes:

No momento, STS tende a ser agnóstico, ao menos repudiador total, 

sobre as expectativas de uma tal reclamação retórica. Essa atitude é 

frequentemente tomada como emblemática do ceticismo epistemo-

lógico de STS, uma desconfiança fundamental em nossa habilidade 

para melhorar a condição humana por designar melhores instituições. 

STS entende seu “construtivimo” em um sentido muito mais literal 

e menos desafiante do que muitos filósofos e cientistas ativos nas 

Guerras das Ciências parecem compreender. Ele é entendido simples-

mente como uma tese sobre como a ciência e a tecnologia têm vindo 

a ser como elas são. Fossem os pesquisadores STS nutrir-se dos piores 

40. FULLER, Steve – The Philosophy of Science and Technology Studies, p. 167.

41. Ibid., p. 171.
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receios dos filósofos e dos cientistas e adotassem uma posição crítica de 

como as coisas vieram a ser como elas são, nós então teríamos Guerras 

das Ciências dignas de lutar – e um campo digno de defender.42

4. Considerações finais

Do exposto até aqui, eu creio que possamos inferir que a relação 

mantida por Fuller com os science studies pode ser inspiradora para a 

filosofia da ciência contemporânea. Diferentemente da postura predo-

minante, ele procura manter uma interação frutífera com as novas abor-

dagens sobre ciência, levando em consideração os aspectos históricos e 

sociológicos para os quais esses estudos empíricos chamam a atenção.  

Isso não o impede de, em contrapartida, continuar defendendo a neces-

sidade de se voltar para os aspectos propriamente filosóficos da prática 

científica. Fuller almeja, ao fim e ao cabo, articular os novos estudos 

sobre ciência com uma filosofia da ciência pós-fundacionista. Na minha 

avaliação, esse projeto deveria servir como um exemplo emblemático a 

ser seguido, na medida em que pode proporcionar a construção de uma 

imagem de ciência mais robusta e mais condizente com sua prática 

genuína.

Não bastasse essa contribuição, Fuller também é um autor relevante 

por ter levado a bom termo uma espécie de desmistificação da “desmis-

tificação”. De fato, ele nos faz duvidar da ideia difundida segundo a 

qual os science studies são céticos em relação à capacidade de a ciência 

produzir conhecimento objetivo, a despeito de ela ser uma prática social.  

Na verdade, o que há, para ele, é um certo ‘ceticismo político’ em grande 

parte de seus praticantes. Não obstante a importância de Fuller na busca 

por uma interseção profícua entre filosofia e science studies, algumas de 

suas propostas apresentam alguns problemas, quiçá incongruências. 

Afinal, como combinar o seu projeto normativo da epistemologia social 

com a democratização da ciência por meio das conferências de consenso?

Não é que eu seja contra a idéia em si de intervenção nos rumos 

da ciência, porém creio que o limite da autonomia científica deva ser 

decidido pela sociedade em sentido mais amplo, e não apenas por disci-

plinas acadêmicas supostamente superiores do ponto de vista epistêmico. 

Esse tipo de enfoque faz lembrar a velha idéia de vanguarda intelectual 

tão cara a algumas vertentes no interior da tradição marxista, segundo a 

42. Ibid., p. 179.
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qual existem alguns poucos que sabem o que é melhor para muitos outros. 

Tanto é verdade que Fuller não possui apenas um projeto epistemológico 

para a produção de conhecimento acadêmico; ele apresenta também um 

projeto societal de escala global. Os primeiros livros de Fuller, sobremodo 

“Social epistemology”, sugerem um projeto ambicioso concebido por um 

único sujeito que sabe, pelo fato de investigar as questões de conhecimento, 

o que é melhor para todos: ele teria, por um lado, a concepção de ciência 

mais correta, por outro, a concepção de sociedade mais viável, além do 

sistema político mais adequado à integração de ambos.

Ao enfatizar, recentemente, a fala do entendimento público da ciência, 

Fuller parece estar, entretanto, dando ênfase maior aos próprios não- 

-especialistas. A meu ver, há uma ambiguidade não resolvida, a ponto de eu 

dizer que a epistemologia social fulleriana, apesar do epíteto ‘social’, pode 

correr o risco de não passar de um projeto ambicioso concebido por um 

único indivíduo. Não obstante, além dos aspectos supramencionados, eu 

creio que o fato de Fuller ter asseverado o caráter material da produção do 

conhecimento científico, especialmente tendo chamado a atenção para a 

escassez de recursos, é suficiente para lhe assegurar um lugar de destaque 

no cenário atual da filosofia da ciência. O desafio continua sendo como 

conseguir combinar, de modo satisfatório, o lado prescritivo fulleriano 

relativo às práticas científicas com as descrições sócio-históricas erigidas 

pelos praticantes dos science studies.43

43.  Como este texto se trata de uma versão modificada de um dos capítulos da minha 

tese de doutorado, intitulada “Por uma nova abordagem da interface ciência/sociedade:  

A tarefa da filosofia da ciência no contexto dos science studies” e defendida no Programa de 

Pós-graduação em Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em março de 2008, 

eu gostaria de agradecer as contribuições inestimáveis do meu orientador, Prof. Dr. Antonio 

Augusto Passos Videira, e dos membros da Banca Examinadora: Fernando Fragozo, Leticia 

Minhot, Olival Freire Jr. e Vera Portocarrero. Outrossim, eu agradeço aos pareceristas da 

revista por seus pertinentes comentários. Desnecessário dizer que as prováveis falhas persis-

tentes no texto devem ser atribuídas integralmente a mim.
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