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Resumo 

A discussão sobre estilos de atividade científica tem recebido bastante atenção últimamente, estimulada pela proposta 

de Crombie, que identificou grandes metodologias básicas ao longo da história da ciencia. Argumentamos que o termo 

“estilo” usado por Crombie não se adéqua ao uso do termo feito nas artes, na medida em que cientistas de uma certa 

área de pesquisa, em um certo contexto histótico, geralmente não têm liberdade de abandonar tais metodologias. 

Levando isso em conta, chamamos as categorias crombianas de “estilos prototípicos”, que combinados de certa 

maneira, em determinada área e contexto histórico, contribuem para a formação de um “estilo complexo”. Este 

corresponde à noção de estilo identificada por diversos autores fora da tradição crombiana, como Harwood. O presente 

estudo propõe-se a adotar um “metaestilo” mais sociológico, examinando os “perfis complexos de atividade científica” 

na história recente da biologia no Brasil, em especial na ascensão da Biologia Molecular entre 1980 e 2010, na 

Universidade de São Paulo. O presente artigo colheu informação sobre o impacto da Biologia Molecular em diferentes 

áreas a partir de entrevistas com três professores do Instituto de Biociências da USP. A Biologia Molecular introduziu 

novas técnicas experimentais e teóricas que foram assimiladas pelas diferentes áreas biológicas, não constituindo 

traços estilísticos propriamente ditos. Os próximos passos da pesquisa incluem, além de um aprofundamento histórico, 

responder a duas questões: Em que medida os estilos prototípicos de Crombie podem ser identificados nos perfis 

complexos das diferentes áreas científicas examinadas? Quais traços de estilos intercambiáveis podem ser neles 

identificados? 

1. Estilos prototípicos na ciência 

Nos últimos anos tem havido bastante discussão em filosofia da ciência sobre grandes “estilos” de 

atividade científica. O zoológo e historiador da ciência australiano Alistair C. Crombie identificou 

na ciência europeia “uma variedade de estilos de pesquisa, demonstração e explicação, 

diversificados por seus assuntos, por concepções gerais da natureza, por pressuposições sobre 
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validade científica e força argumentativa, e pela experiência científica das interações de programas 

com realizações” (1994, pp. x-xi). 

Ele identificou seis desses estilos na ciência, ao longo da história (Crombie, 1981, p. 284). (1) 

A “postulação simples estabelecida nas ciências matemáticas”, desenvolvida no contexto da 

Grécia Antiga. (2) A “exploração experimental e medição de relações observáveis mais 

complexas”, que segundo Crombie aparece no contexto medieval e renascentista, mas que também 

pode ser identificado no contexto grego, por exemplo nos estudos biológicos de Aristóteles (cf. 

Prestes, 2019). (3) A “construção hipotética de modelos analógicos”, que também teria se iniciado 

da época medieval. (4) A “ordenação de uma variedade por meio da comparação e da taxonomia”, 

que tem raízes gregas e se consolida nas ciências biológicas a partir do séc. XVII. (5) A “análise 

estatística das regularidades de populações e o cálculo de probabilidades”, que se inicia na Idade 

Média e se estabelece a partir do séc. XVII. (6) A “derivação histórica do desenvolvimento 

genético”, que inclui a história em geral, a história natural e a teoria da evolução biológica. Para 

usar uma única palavra para cada estilo, Kwa (2011) chama-os, respectivamente, de dedutivo, 

experimental, hipotético, taxonômico, estatístico e evolucionário. 

A inspiração para o uso do termo “estilo” está na observação de que cada estilo prototípico 

varre diferentes assuntos ou áreas de atividade: 

Um estilo científico, com seus compromissos, identificava certas regularidades na experiência da 

natureza, que se tornou seu objeto de pesquisa, definia as questões a serem colocadas dentro daquele 

assunto e daquele estilo, e determinava as respostas aceitáveis. Assim, um estilo abria certos caminhos 

de pesquisa e fechava outros. As interações entre estilo e assunto geravam então os métodos apropriados 

de pesquisa e os tipos apropriados de argumentos e evidência usados para encontrar respostas aceitáveis 

dentro daquele estilo para aquelas questões. Dentro de cada estilo, assuntos diversos mas cognatos eram 

reunidos sob uma forma comum de argumento (Crombie, 1994, p. xi). 

Diferentes autores vêm buscando ampliar ou criticar a lista de estilos crombianos, como se vê por 

exemplo em Hacking (2002) e Bueno (2012). Apesar de tais categorias serem interessantes para a 

análise histórica, veremos que o uso do termo “estilo” não se adequa inteiramente ao uso feito nas 

artes.  

2. “Estilo” nas artes  

O conceito de “estilo” foi desenvolvido na arte (cf. Gombrich, 1968), e é por analogia a este uso 

que se deveria entender o conceito na ciência (cf. Bueno, 2018). Na arte, tipicamente, identificam-

se diferentes contextos sociais (por exemplo, China Antiga e Povo Maia) que compartilham um 

conjunto de atividades (por exemplo, cerâmica, escultura, desenho), sendo que os produtos de uma 

mesma atividade têm traços (propriedades) diferentes em contextos distintos (por exemplo, um 

desenho de dragão maia é simétrico e com repetição de unidades, ao passo que o dragão chinês é 

assimétrico e com maior detalhamento de textura), sendo que estes mesmos traços são semelhantes 

ao se varrerem as atividades dentro de um mesmo contexto (por exemplo, tanto o desenho quanto 

a escultura maia são simétricos e com repetição de unidades). Cada contexto tem seu estilo, o estilo 
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de arte maia, o estilo de arte chinês.1 Tal situação, discutida por Harwood (1993, p. 9), é ilustrada 

na Fig. 1. 

 

Figura 1. Um estilo se identifica nos produtos de diferentes atividades dentro de um mesmo contexto. O estilo é 

definido pelos traços semelhantes nos produtos dentro de um mesmo contexto, ao se varrerem as atividades; e 

também pelas diferenças nos produtos de uma mesma atividade, em distintos contextos. 

Na arte, há uma característica adicional associada à noção de estilo que é a liberdade que um artista 

tem de adotar ou criar um estilo. Gombrich (1968, p. 353) salienta que a palavra “estilo” deve “ser 

confinada a casos em que há uma escolha entre maneiras de desempenho ou procedimento”. Cita 

Ullmann (1957, p. 6), que escreveu: “Não pode haver uma questão de estilo a não ser que o orador 

ou escritor tenha a possibilidade de escolher entre formas alternativas de expressão”.   

Essa noção de “liberdade de escolha” nem sempre é de fácil aplicação, pois uma sociedade 

pode obrigar seus membros a seguirem certas normas de conduta artística ou científica. Neste caso, 

a noção de liberdade refere-se ao fato de que indivíduos em outros contextos sociais 

contemporâneos podem seguir normas diferentes, que em retrospecto não são consideradas 

inferiores. Neste caso, pode-se falar em “estilos”. 

Agora, qual seria uma distinção entre dois artefatos que não seria uma distinção estilística? 

Podemos pensar em uma distinção técnica: o uso de natrum (carbonato de sódio) na fabricação de 

vidros, desenvolvida pelos vidraceiros venezianos no séc. XIII, seria posteriormente incorporada 

por todos os produtores de vidro, de maneira que não é usual se falar em um estilo de fabricação 

de vidro com natrum. Assim, uma técnica pode definir um estilo, se houver liberdade de escolha 

a respeito de seu uso; mas se a técnica se universalizar, não é costume falar de “um novo estilo, 

distinto do estilo antigo”.  

 
1 Os autores carecem de qualquer conhecimento sobre história da arte, e o exemplo não pretende ser fiel à realidade 

das artes chinesa e maia, sendo usado apenas para ilustrar o conceito de “estilo”.  
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3. Estilos crombianos são “estilos”?  

É questionável se o termo “estilo” se aplica adequadamente a essas grandes metodologias 

identificadas por Crombie, ou seja, é questionável se o termo está sendo usado no mesmo sentido 

que nas artes. Nota-se que esses estilos crombianos são combinados de diferentes maneiras nos 

diferentes contextos científicos ao longo da história. Eles são assim “tipos” de metodologias gerais, 

“protótipos”, “casos puros” que se combinam para gerar perfis complexos de atividade científica. 

Para manter a nomenclatura de Crombie, mas salientando que não são estilos no sentido artístico, 

chamarêmo-los de “estilos prototípicos”, considerando que em diferentes combinações geram os 

perfis complexos de atividade científica.  

É interessante que, na ciência, os estilos prototípicos identificados por Crombie acabaram 

sendo selecionados ao longo da história, em detrimento de outros que acabaram abandonados por 

não fornecerem os resultados esperados para a atividade científica. Além disso, diferentes 

combinações dos estilos prototípicos adaptaram-se a distintos temas de pesquisa e ambientes 

culturais. Isso foi expresso de maneira um pouco convoluída por Crombie (1981, p. 283) da 

seguinte maneira: “Estilos de pensamento científico na história intelectual do Ocidente foram 

dominados e progressivamente diversificados pela interação de programas filosóficos e práticos, 

incorporando concepções antecedentes de natureza e de ciência, com o sucesso ou o fracasso de 

sua realização científica, em variedades cada vez mais amplas de assuntos”. 

Podemos representar a visão de Crombie em um diagrama semelhante ao da Fig. 1. Neste caso, 

porém, além das diferentes atividades ou assuntos com os quais a ciência lida (por exemplo, 

astronomia, óptica, zoologia), Crombie menciona repetidas vezes o que chamaremos de 

“dimensões” da atividade científica, expressa na primeira citação do presente artigo da seguinte 

maneira: (i) concepções gerais da natureza, (ii) pressuposições sobre validade científica e força 

argumentativa, e (iii) experiência científica das interações de programas com realizações. Isso está 

ilustrado na Fig. 2, onde fica como exercício para quem for se aprofundar em Crombie determinar 

quais “produtos” da atividade científica se encaixariam em cada um dos escaninhos. 

 

Figura 2. Os seis estilos prototípicos propostos por Crombie diferem entre si, mas dentro de cada estilo há 

semelhanças ao se varrerem os assuntos científicos pesquisados, e também algumas dimensões da pesquisa 

científica. 
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4. Estilos complexos na ciência  

Cada cientista ou grupo de pesquisa realiza uma investigação específica combinando os diferentes 

estilos prototípicos de determinada maneira, resultando no que chamamos “perfis” complexos de 

atividade científica.2 Argumentamos anteriormente que os estilos crombianos não são “estilos” no 

sentido usado nas artes. O problema é que, dentro de um contexto científico (ou seja, em uma área 

da ciência, numa certa época e local), não existe muita escolha com relação aos estilos prototípicos 

que podem ser usados. Por exemplo, depois que o estilo estatístico se consolidou em certas áreas, 

como na Epidemiologia, não se poderia mais trabalhar sem usar as técnicas estatísticas. Não 

havendo liberdade de escolha de um estilo prototípico, não haveria propriamente um “estilo” no 

sentido das artes, mas sim a incorporação de uma técnica de análise ou de uma perspectiva teórica 

ao corpo científico (como ilustrado na seção 2 com o exemplo, no caso das artes, do uso do natrum 

na fabricação de vidros). Apenas se em determinada época da história fosse possível para um 

investigador escolher, por exemplo entre uma abordagem dedutiva ou hipotética, é que se poderia, 

nessa situação histórica, falar em “estilo” no sentido usado nas artes.  

Um determinado perfil complexo de atividade científica pode envolver os estilos prototípicos 

de Crombie e também outros aspectos da atividade científica. De fato, o uso do conceito de “estilo 

científico” tem sido usado por diversos autores, fora da tradição crombiana, em uma acepção mais 

próxima do sentido artístico. Este uso se enquadra no que chamamos de “estilo complexo”, por 

envolver a combinação de vários elementos, dentro e fora dos estilos prototípicos crombianos.  

Uma maneira simples de apontar estilos complexos de se fazer ciência é olhar para diferentes 

contextos históricos e sociais, como os estilos de se fazer ciência na Antiguidade europeia e 

chinesa, os estilos francês, alemão e britânico na segunda parte do século XIX, ou a oposição de 

estilos da ciência soviética e ocidental no século XX. Pierre Duhem ([1893], 1989, p. 64) buscou 

caracterizar o estilo britânico de fazer ciência, suas “particularidades mais marcantes”, como 

decorrentes “de uma característica muito profunda”, “uma faculdade imaginativa que lhe permite 

representar um conjunto bastante complicado de coisas concretas”, ao passo que o “nos povos 

germânicos e em nossas raças latinas” destaca-se “a faculdade de criar noções abstratas, de analisá-

las, de reuni-las através de raciocínios rigorosamente construídos”. Com a chegada da 1a Guerra 

Mundial, buscou também diferenciar os estilos francês e germânico. 

Ao analisar a intelligentsia alemã do início do século XIX, o sociólogo marxista Karl 

Mannheim ([1927], 1981, p. 79) preferiu o termo “estilo de pensamento” ao invés de “hábito de 

pensamento”: “Assim sendo, nosso argumento é que o pensamento humano também se desenvolve 

em ‘estilos’ e que há diferentes escolas de pensamento distinguíveis pelos diferentes modos como 

utilizam diferentes padrões e categorias de pensamento”. Distinguiu na cultura alemã os estilos 

conservador, liberal e socialista, entendidos no sentido de ideologias. Ludwik Fleck ([1935], 1979, 

p. 99) aplicou este conceito de “estilos de pensamento” para a ciência, associados a “coletivos de 

pensamento”: “Podemos portanto definir estilo de pensamento como [a disposição para] uma 

 
2 O termo “perfil epistemológico” foi usado por Bachelard ([1940], 1978, p. 25) num sentido mais restrito. 
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percepção direcionada, com uma correspondente assimilação mental e objetiva do que foi 

percebido”: 

Se compararmos vários estilos de pensamento, vemos facilmente que as diferenças entre dois tais estilos 

de pensamento podem ser maiores ou menores. O estilo de pensamento dos físicos, por exemplo, não 

difere tanto daquele do biólogo, a não ser que este tenha aderido ao estilo de pensamento do vitalismo. 

Há uma diferença muito maior de estilo entre os físicos e os filólogos, e uma ainda maior entre o físico 

europeu contemporâneo e um médico chinês ou um místico cabalista (Fleck, [1935], 1979, p. 108).   

Vemos assim que o uso do conceito de “estilo científico” é comum, e Harwood (1993, p. 13) 

aponta diversos exemplos de usos descompromissados do termo, tipicamente para cientistas 

trabalhando em diferentes contextos (e.g. instituições ou nações), abordando o mesmo problema 

de diferentes maneiras. “Geralmente nenhuma tentativa é feita para estabelecer se os elementos 

estilísticos, identificados dentro de um dado corpo de trabalho científico, estão também presentes 

em outras disciplinas ou em outros setores culturais, de maneira que não está claro o que se ganha 

com o uso do termo”. Por contraste, Harwood (1993, pp. 13-14) elogia o trabalho comparativo de 

“temas homólogos” na física, filosofia e literatura do século XIX feita pelo historiador Stephen 

Brush, e também o conceito de themata de Gerald Holton. Harwood também menciona a adaptação 

do conceito de Mannheim feita pelos historiadores da ciência William Coleman, Donald 

MacKenzie e Kenneth Caneva, além do trabalho antropológico de Mary Douglas e sua teoria 

cultural de grade-grupo (grid-group).  

O interesse de Jonathan Harwood em discutir estilos na ciência é sua proposta de que haveria 

dois distintos estilos entre os geneticistas alemães do começo do século XX: os compreensivos, 

cujo tema recorrente é “a busca por uma síntese conceitual e uma visão de mundo integrada”, 

voltados para a genética de desenvolvimento e genética evolutiva, generalistas, associados aos 

mandarins conservadores e colocando-se acima da política, em uma “alta cultura”, e os 

pragmáticos, que não se preocupavam com uma síntese teórica mas apenas com pesquisa 

especializada, voltados principalmente para a genética de transmissão, “tomando a meta da ciência 

simplesmente como previsão e controle”, e associando-se a interesses populares e política 

partidária (Harwood, 1993, p. 227). Esta distinção inspirou Lilian Martins (2002) a diferenciar as 

atitudes do “estilo prático” de Thomas Morgan, nos Estados Unidos, e do “estilo rigoroso” de 

William Bateson, na Inglaterra. Os estilos complexos apontados por Harwood poderiam se originar 

em traços psicológicos das personalidades dos cientistas e em diferenças nos contextos sociais 

(conforme explorado pelo autor). A distinção lembra a caracterização feita por William James 

([1907] 1979, p. 6) entre filósofos tough-minded (“espírito duro”) e tender-minded (“espírito 

terno”), e que Boring (1950, pp. 351-352) aplicou para classificar a psicologia alemã do século 

XIX.  

Um filósofo crombiano poderia tentar exprimir os estilos complexos apontados por Harwood 

em termos dos estilos prototípicos, talvez associando um peso maior do protoestilo dedutivo ao 

primeiro grupo e do hipotético ao segundo.  

Em suma, nos casos examinados nesta seção vemos que há uma noção de estilo científico que 

se adéqua ao uso feito nas artes. O cientista, fugindo talvez às restrições de sua formação cultural, 

pode em princípio adotar uma maneira de trabalhar mais compreensiva ou pragmática, mais 

abstrata ou mais detalhista. O aspecto propriamente estilístico da ciência –envolvendo atitudes 
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intercambiáveis, ou seja, substituíveis por outras atitude – pode também afetar posturas ideológicas 

e interpretações a respeito do conteúdo da ciência. 

Por outro lado, a noção de “estilo prototípico” de Crombie envolve técnicas que ganham um 

lugar definitivo em determinadas áreas científicas, ao contrário do caso de estilos nas artes, onde 

o artista pode geralmente abandonar um estilo sem pôr em risco seu prestígio. Mas apesar de não 

serem propriamente elementos de estilo (segundo nossa interpretação), as metodologias gerais 

apontadas por Crombie parecem ser muito relevantes na caracterização do “perfil” complexo de 

diferentes áreas científicas em diferentes momentos e lugares. Deixaremos em aberto, por hora, o 

problema de quais são os elementos presentes nos diferentes estilos complexos propostos na 

literatura, e o peso que os estilos prototípicos crombianos têm para compor tais perfis complexos 

de atividade científica. 

5. Metaestilos  

A pesquisa histórico-filosófica sobre estilos da ciência poderia ser enquadrada ela própria em 

diferentes estilos complexos de pensamento, constituindo assim “metaestilos”. Desta perspectiva, 

boa parte dos filósofos da ciência que aborda a questão dos estilos científicos parece adotar um 

metaestilo complexo mais próximo do estilo dedutivista (no sentido de Crombie), típico da análise 

filosófica, com alguma presença dos estilos prototípicos experimental, taxonômico e talvez 

histórico-evolucionista.  

Por contraste a isso, para enriquecer os debates na área, o presente trabalho busca alterar esse 

perfil metaestilístico, atribuindo um peso maior para o aspecto observacional, empírico, 

sociológico, pautado em entrevistas com cientistas. Tal metaestilo é mais próximo ao de 

historiadores, como Harwood e Lilian Martins, mas a metodologia principal de estudo não serão 

documentos históricos (pelo menos não nesta fase inicial), mas entrevistas com cientistas.  

O que faremos a partir de agora é investigar se conseguimos identificar estilos científicos 

complexos na arena do embate entre diferentes maneiras de se fazer ciência na história recente da 

biologia no Brasil. Partiremos de entrevistas com a geração mais velha de biólogos da 

Universidade de São Paulo (USP), buscando esclarecer como eles vivenciaram a emergência da 

área de Biologia Molecular na década de 1990. Buscaremos investigar como áreas distintas foram 

combinadas, quer de maneira conciliatória, quer de maneira conflituosa, e como isso se refletiu 

em divisões acadêmicas e administrativas no Instituto de Biociências da USP. Entrevistamos 

inicialmente três professores que trabalham desde a década de 1970 no Instituto, que nomearemos 

P1, P2 e P3 (omitiremos seus nomes e gêneros).  

Dentro do escopo do presente projeto, mas ainda não realizado, consta também a exploração 

da presença de estilos científicos em diferentes disciplinas didáticas de um curso como a Biologia, 

se livros didáticos se apresentam em diferentes estilos (e como isso se correlaciona com os estilos 

científicos), e como os periódicos científicos da área dão preferência para diferentes estilos de 

atividade científica. 
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6. Estilos complexos na biologia contemporânea  

Na história recente da ciência, a confluência de distintas maneiras de se fazer ciência é 

especialmente marcante na biologia, onde abordagens tradicionais como a taxonomia e 

sistemática, a fisiologia de plantas e animais, a análise com microscópio óptico, e o pensamento 

evolutivo passaram a conviver com a análise estatística da genética, os métodos experimentais e 

conceituais associados à biologia molecular e à biofísica, as técnicas computacionais e o 

pensamento ecológico.  

Como distinguir os diferentes perfis complexos de atividade científica? Como identificar 

estilos complexos nesse cenário? Seguindo a discussão anterior, podemos delinear diferentes 

atividades ou assuntos dentro do Instituto de Biologia, seguindo as divisões em departamentos: 

botânica, zoologia, fisiologia, ecologia, e genética & evolução. Os perfis de atividade encontrados 

nos diferentes assuntos devem possuir elementos em comum, que constituiriam os elementos 

estilísticos que incluiriam os sugeridos por Crombie, e também outros traços mencionados por 

outros autores ou identificados empiricamente. Em uma abordagem mais empírica como a adotada 

inicialmente aqui, buscamos identificar estilos complexos que saltam aos olhos, sem nos 

preocuparmos, por hora, com a sua análise em termos das classificações já feitas. Por fim, deve 

ser feita a distinção entre técnicas incorporadas na atividade científica e os elementos estilísticos 

que são passíveis de escolha por parte do cientista. 

A divisão principal que se constata, em termos de diferenças em metodologia científica, é entre 

a biologia molecular, de um lado, e as áreas mais tradicionais que envolvem observação 

sistemática e experimentos com seres vivos, experimentos e teorias em fisiologia e genética, e o 

uso extenso de microscópios ópticos e eletrônicos.  

Um tema a ser investigado é em que medida a ascensão da biologia molecular nos anos 1990 

pode ser associada à introdução de um novo perfil complexo de atividade científica na Biologia, 

envolvendo não só novas técnicas experimentais e teóricas e novas teorias moleculares, mas 

também elementos de estilo, passíveis de serem intercambiados por elementos de estilo rivais. 

Uma afirmação que parece plausível é que o estilo complexo da biologia molecular se assemelha 

mais às técnicas, abordagens e perguntas da bioquímica mais tradicional, acrescentadas de um 

número crescente de novas e caras técnicas de análise de moléculas codificadoras de informação 

genética e de proteínas, e de uma grande ampliação das teorias referentes aos mecanismos 

moleculares em organismos biológicos. Dentre os objetivos finais do presente programa de 

pesquisa está o de sustentar tal afirmação, descrevendo em detalhes os elementos técnicos e 

estilísticos da Biologia Molecular e comparando-os aos de outras áreas da Biologia e da 

Bioquímica.  

7. Início da Biologia Molecular na USP  

No curso de graduação em Biociências, a disciplina de Biologia Molecular começou a ser 

ministrada em 1978, sendo coordenada pelo microbiologista Sérgio Olavo Pinto da Costa, 

contando com os professores José Mariano Amabis, Maria Lúcia Benzoatti e Eliana Dessen, entre 

outros. A disciplina era baseada na leitura de textos e discussão, com ênfase mais na formação, 

dado que o conteúdo se modificava rapidamente à época (para uma história da biologia molecular, 

ver Morange, 1994; para o relato em uma instituição argentina, ver Pellegrini, 2013). 
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A pesquisa na nova era da Biologia Molecular se iniciou na Universidade de São Paulo no 

final da década de 1980. Um grupo que já trabalhava na área de Biologia Molecular, no Instituto 

de Química, foi atraído para o Instituto de Biociências (IB), no início de 1989. Este grupo incluía 

Francisco Lara, Francisco Gorgonio da Nóbrega, sua esposa Marina Pasetto Nóbrega, e Carlos 

Menck. Deve-se mencionar também o especialista em eletroforese, Sílvio Toledo.  

A professora Mayana Zatz trabalhava com a genética da distrofia muscular, e sua aluna Maria 

Rita Passos Bueno foi fazer um pós-doutorado com Kay Davies, em Oxford, em 1988-89, e trouxe 

algumas novas técnicas. Além disso, Mariz Vainhof fez um estágio de pós-graduação em Toronto, 

em 1989, pesquisando proteínas musculares.  

Quando as duas voltaram, montamos essa parte de biologia molecular de doenças neuromusculares. 

Rita montou toda a parte de estudo de genes e Mariz, a dos estudos de proteínas de músculo. 

Conseguimos publicar um monte de trabalhos, achar genes novos, conseguimos realmente dar um salto 

qualitativo enorme.” (Zatz, 2005, p. 14).  

Esse grupo levaria à criação do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano, fundado em 2000. 

8. Adaptação à nova onda e seus descontentes 

Inicialmente imaginamos que o crescimento da Biologia Molecular (BioMol) entraria em conflito 

com as áreas tradicionais. Nas entrevistas concedidas, ficou claro que isto ocorreu em diversos 

pontos. Os professores P1 e P2 não trabalham em BioMol. 

8.1 Declínio da Genética de Populações como área da Biologia 

P1 iniciou sua entrevista apresentando suas reflexões sobre a situação da ciência no Brasil, em 

face do crescente domínio de empresas de tecnociência, tanto na área de maquinário quanto na de 

substâncias químicas e farmacológicas. A Biologia Molecular está especialmente vinculada a esses 

monopólios tecnocientíficos, que hoje adquirem caráter transnacional, e as previsões de Richard 

Lewontin, em seu livro Biology as ideology (1991, p. 52) teriam se confirmado. Opinou também 

que pesquisa de ponta (como a BioMol) talvez não seja o investimento ideal para um país 

periférico, como o Brasil, pois nenhuma grande descoberta poderá ser feita aqui, dado o grau muito 

mais desenvolvido da ciência no primeiro mundo. 

Falou da “adaptação da comunidade à moderna biologia molecular”, e deixou claro que não 

houve grandes conflitos neste processo. O ensino da área de BioMol foi muito bem organizado. 

Falou que “o departamento está ótimo”, e que ocorreu uma diversificação espontânea dos temas 

de pesquisa, ao contrário da situação ruim à época dos catedráticos, que ditavam as linhas de 

pesquisa de seus subordinados.  

Sua área principal de pesquisa, a Genética de Populações, foi iniciada por biólogos no período 

1920-1950, mas hoje ela é conduzida por matemáticos, com técnicas altamente sofisticadas, 

acopladas ao uso de pacotes computacionais, que suprem as necessidades dos biólogos. Na 

Genética Médica, sua outra área de atuação, mencionou a “defesa contra intrusos”. 
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Fez uma distinção entre trabalhos descritivos, como o sequenciamento do genoma da Xylella 

ou a descrição do gene responsável por algum traço, e trabalhos funcionais, que investigam como 

um gene atua, qual o mecanismo de geração de uma doença, transcriptoma etc. Disse que “não se 

adaptou bem” à BioMol, mas muitos “se adaptaram à realidade” e passaram a fazer BioMol, 

mesmo que com atividades de rotina, usando o maquinário adquirido. Chegou a chamar de 

“histeria coletiva” ou “efeito bandwagon” (adesão à onda). Como hoje o grosso da pesquisa é em 

BioMol, P1 tem tido dificuldade de financiamento, pois seus artigos não geram alto índice-h, com 

publicações em revistas como Theoretical Population Biology: “a genética de populações foi 

importante há 40 anos atrás”. 

8.2 Adaptação de um naturalista 

P2 especializou-se em sistemática, ecologia e biologia evolutiva, trabalhando com morfologia e 

comportamento de drosofilídeos (moscas). Não se identifica com o estilo de trabalho da BioMol, 

envolvendo laboratório e “tubinhos”, tendo “prazer em olhar na natureza”, trabalhando no campo 

e com microscópio óptico. No entanto, adaptou-se à ascensão da biologia molecular, colaborando 

em artigos que envolvem estudos morfológicos, comportamentais e citogenéticos em Drosophilas. 

“A cooperação com a biologia molecular é uma estratégia de trabalho”, salientou. 

A biologia molecular se desenvolveu após a 2ª Guerra Mundial com base nas técnicas de 

difração de raio X, microscopia eletrônica, ultracentrifugação e eletroforese. A eletroforese 

consiste no deslocamento diferencial de moléculas, tipicamente em um meio gelatinoso, sob o 

efeito de um campo elétrico, e era a técnica disponível durante a educação de P2, na década de 

1970, antes de sua incorporação em novas técnicas de sequenciamento genético nos anos 1980. P2 

diz que não gostava de eletroforese, tendo um “espírito naturalista”.  

Assim como P1, P2 ressalta que a “moda” de BioMol tem por trás um indústria de máquinas 

sequenciadoras, e que a pesquisa é bastante cara. Agências de fomento, como a Fapesp, no Estado 

de São Paulo, priorizam o financiamento dessas técnicas de ponta.  

8.3 Uma visão de dentro da Biologia Molecular 

P3 começou trabalhando com citogenética, na década de 1970, estudando cromossomos 

politênicos e sua resposta a hormônios, injetando material radioativo e usando eletroforese. 

Aprendeu clonagem e sequenciamento no exterior, começando a trabalhar em BioMol no início 

da década de 1990. Era difícil trabalhar na área, no Brasil, devido aos problemas de importação de 

materiais na alfândega.  

Salientou que todos os grupos do Instituto de Biociências tentavam incorporar ou interagir com 

pesquisadores de Biologia Molecular, com exceção do bioantropólogo Walter Neves. “A Biologia 

demorou um pouco para subir no bonde, a Bioquímica foi mais ágil.” Menciona que de início o 

trabalho era mais integrado, e que a BioMol contribuiu, num primeiro momento, para uma maior 

integração, mas posteriormente adveio um maior isolamento dos grupos, paralelamente a um maior 

anseio de publicação. Cada laboratório desenvolvia sua parte de Bioinformação, ao invés de ter 

um centro integrado para todo instituto. O Departamento de Zoologia tinha dificuldade em fazer 
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BioMol, colocando um técnico na área, e a Ecologia também ficou para trás. Já a Botânica foi mais 

ágil, tendo mais especialistas em BioMol.  

8.4 Balanço das entrevistas 

As entrevistas realizadas são apenas o início de uma pesquisa histórica sobre o início da Biologia 

Molecular no IBUSP, e seu impacto no estilo complexo de se fazer ciência neste Instituto.  

A pesquisa em Biologia Molecular foi instaurada com sucesso no Instituto de Biociências da 

USP. Em termos de técnicas utilizadas e estilos científicos, ela se assemelha mais ao que é feito 

na Bioquímica do que ao que é feito nas áreas tradicionais da Biologia. Dentro da Biologia, a área 

de citogenética na década de 1970 se encontrava mais próxima da BioMol, em termos de técnicas 

e foco da pesquisa, além da microbiologia, que na USP acabou migrando como área para o Instituto 

de Ciências Biomédicas. Essas e outras afirmações terão que ser comprovadas mais 

detalhadamente na continuação da pesquisa. 

É notável o esforço de adaptação dos pesquisadores às novidades da BioMol: sem abandonar 

a sua maneira de fazer ciência, muitos passaram a colaborar com pesquisadores de BioMol, em 

estudos taxonômicos, sistemáticos, comportamentais, ecológicos etc. Mesmo assim, notam-se 

muitas críticas aos novos tempos da ciência brasileira, mais produtiva mas também mais submetida 

às empresas de tecnologia e menos colaborativa. Tais críticas, porém, não disputam o valor 

científico da área de Biologia Molecular, e sua importância para a humanidade, em termos de 

potenciais benefícios médicos. 

9. O estilo complexo da Biologia Molecular  

Este trabalho é o início de um projeto de pesquisa que visa fazer uma comparação entre diferentes 

“estilos complexos” de se fazer ciência, usando como base inicial a atividade científica no Instituto 

de Biociências da USP. Tais estilos complexos envolveriam tanto os elementos prototípicos 

propostos por Crombie, quanto técnicas experimentais e teóricas importadas ou desenvolvidas em 

uma área, quanto elementos estilísticos substituíveis por outros. A abordagem inicial foi mais 

sociológica, envolvendo entrevistas com três professores do IB, sendo que mais entrevistas 

deverão ser feitas, dado que há interesse em se ampliar o acervo de entrevistas do Instituto, por 

possuir valor para a história da ciência.  

O biólogo atual praticamente não tem escolha entre adequar sua pesquisa à Biologia Molecular 

ou não. Como o objeto de estudo desta área interdisciplinar constitui a escala nanoscópica que 

subjaz a todos os objetos biológicos, praticamente todas as grandes áreas da Biologia necessitam 

fazer uso das técnicas particulares da Biologia Molecular. As atividades ou assuntos que, ao serem 

varridos, manteriam semelhanças e diferenças técnicas e estilísticas entre si, incluiriam áreas 

representadas nos departamentos do IB, como Botânica, Zoologia, Fisiologia, Ecologia e Genética, 

além de áreas do Instituto de Ciências Médicas, como a Microbiologia, e a Bioquímica, do Instituto 

de Química. Vimos, ainda que preliminarmente, que a incorporação das técnicas da Biologia 

Molecular, e dos correspondentes fatos e teoria, permeiam grande parte dessas áreas. Por exemplo, 

boa parte dos trabalhos em Botânica incorpora hoje em dia as análises genéticas e moleculares, 
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juntamente com as descrições morfológicas e ecológicas das plantas. Algo análogo acontece nas 

outras áreas. 

O impacto da Biologia Molecular foi principalmente técnico, introduzindo procedimentos 

experimentais e teóricos que foram incorporados às atividades dos diferentes departamentos. Na 

continuidade do presente trabalho, pretendemos aprofundar a história do período, por meio de 

entrevistas e consulta a artigos e outros documentos, e investigar com mais detalhe duas questões:  

(1) Em que medida os estilos prototípicos de Crombie e de seus seguidores podem ser 

identificados nos perfis complexos das diferentes áreas científicas examinadas? 

(2) Quais traços de estilos intercambiáveis (ou seja, substituíveis por outros sem perda clara 

de poder heurístico) podem ser identificados nesses perfis de atividade científica?  
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