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 Neste trabalho temos como objetivo analisar alguns desafios presentes nos 

fazeres científicos da Educação Física Brasileira, que a partir dos anos 2000 tiveram 

um intenso crescimento. Baseados no conceito de ontologias proposto por 

Annemarie Mol, realizamos um estudo etnográfico em um laboratório de pesquisa de 

biomecânica para compreender uma das maneiras que a prática científica é 

performada. Acompanhamos o processo de produção dos fatos, que para serem 

adjetivados de científicos, compartilham de uma concepção de ciência que envolve o 

gosto pelas áreas exatas, a formação de pesquisadores baseada no auxilio em 

pesquisas, o prestígio de conhecimentos de outras áreas, a necessidade de acordos 

com empresas e financiamentos públicos e a demanda de aparatos tecnológicos. As 

pesquisas realizadas neste laboratório estão relacionados com a mensuração de 

forças presentes no corpo humano durante algum movimento. Os pesquisadores 

associam elementos heterogêneos que resultam em fatos híbridos que mesclam 

humanos, não-humano, tecnologias, políticas e interesses. Contudo, no momento de 

suas publicações, sejam em artigos, teses ou dissertações, esse fatos se 

apresentam enquanto representantes de uma concepção de Natureza 

inquestionável, inacessível e inabalada. Assim, parece haver um paradoxo em que 

os fatos produzidos ao mesmo tempo que são híbridos, são traduzidos a partir de 

processos de purificação, para uma relação de independência e superioridade a 

qualquer ação advinda da cultura. Portanto, na realidade científica vivenciada, e ao 

mesmo tempo criada, pelo laboratório investigado é fundamental que o processo de 

purificação dos fatos científicos estejam presentes e sejam efetuados ao longo de 



suas performances científicas.  
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Introdução 

O universo científico da Educação Física brasileira apresenta inúmeras 

peculiaridades que chamam atenção. A que se destaca e é mote de tensão 

permanente entre os pesquisadores e demais participantes desse universo, consiste 

nas diferenças entre os pesquisadores que se apropriaram das Ciências Humanas e 

Sociais para realizarem suas pesquisas em comparação com aqueles que se 

apropriaram das Ciências Biológicas e da Saúde. Essas diferenças já foram foco de 

discussão na Educação Física Brasileira (STIGGER, SILVEIRA e MYSKIW, 2015; 

BETTI, 2005; BRACHT, 2003; LOVISOLO, 1996), e proporcionaram inúmeros 

questionamentos sobre a inserção da Educação Física no domínio da ciência, os 

objetos de estudos prioritários e a maneira que as pesquisas deveriam ser realizada. 

Com embasamento em estudos epistemológicos 1  esses debates provocaram 

reflexões sobre os caminhos que a Educação Física deveria trilhar na produção de 

conhecimento científico. Neste sentido, pouco foi discutido sobre a maneira que a 

ciência, efetivamente acontece no cotidiano. Pode-se assim dizer que compreender 

como se faz ciência na Educação Física ainda não fez parte da agenda desses 

debates.  

A partir dessa constatação nossas preocupações voltaram-se para o cotidiano 

do fazer científico, para as pessoas e coisas que integram esse cotidiano, para as 

relações estabelecidas entre esses integrantes. Neste sentido, visualizamos 

diferentes formas de se fazer ciências e optamos, para este artigo, apresentar as 

práticas científicas que são performadas por um grupo de pesquisa, aqui 

denominado de “Vincennes”2, que está localizado em uma escola de ensino superior 

de Educação Física, dentro de uma universidade pública brasileira. Buscamos 

descrever uma das realidades científica da Educação Física, a qual, ao ser 

compreendida a partir do conceito de ‘ontologias múltiplas’ (MOL, 2002), nos 

																																																								
1 Um espaço que reúne inúmeras produções sobre a temática da ciência e Educação Física no 
contexto brasileiro é o Grupo de Trabalho Temático (GTT) Epistemologia do Colégio Brasileiro de 
Ciências do Esporte (CBCE). Para se ter um parâmetro dessa produção, no Congresso Brasileiro de 
Ciências do Esporte (CONBRACE), que aconteceu em agosto de 2013 na cidade de Brasília, 24 
trabalhos foram apresentados nesse GTT.  
2 Por questões éticas e pelo acordo com o coordenador do grupo e demais componentes foram 
utilizados neste trabalho nomes fictícios.  



possibilita a olhar para as diferentes práticas científicas enquanto produtoras de 

realidades, e em última instância, enquanto produtoras de diferentes ‘Educações 

Físicas’. 

Na prática científica performada por Vincennes, pudemos observar que desde 

o processo de ingresso de novos integrantes até o momento de finalização das 

pesquisas há um entendimento sobre ‘o que é’ e ‘como se faz ciência’ que é 

compartilhado e perpassa aspectos como o gosto pelas áreas extas, os 

conhecimentos prévios trazidos de outras áreas, as questões financeiras, o auxilio 

em pesquisas em andamento para aprender os procedimentos de pesquisa, a 

continuação de investigações anteriores, a dedicação exclusiva ao laboratório, as 

questões que surgem nos campos de intervenção profissionais, a falta de condições 

das universidades privadas brasileiras para fazer pesquisas, os aparatos 

tecnológicos, as dúvidas sobre que carreira seguir e as relações com empresas. A 

prática científica desses pesquisadores envolve deslocamentos e fluxos entre 

conhecimentos, instituições, procedimentos, economia, paixões, ideias, crenças, 

tecnologias e concepções que podem ser compreendidos a partir da noção de 

“hibridização” em que “toda a cultura e toda a natureza são diariamente reviradas ali” 

(LATOUR, 2011, p. 8). Contudo, ao mesmo tempo, nos chamou atenção a 

vinculação que os resultados das pesquisas realizadas pelo grupo possuem com  

representações de uma noção de Natureza que dentro da “Constituição Moderna” 

(LATOUR, 2011, p. 19) está associada diretamente a ideia de essencialidade. 

Assim, identificamos que para se compreender o fazer científico de Vincennes, 

juntamente com a Educação Física que lá é criada, é preciso entender esse 

paradoxo. A pergunta que guia este artigo e, portanto, as descrições que aqui 

realizamos é: de que maneira as teses, dissertações, artigos e até mesmo arguições 

feitas em Vincennes se apresentam enquanto representações de uma Natureza 

inquestionável, inacessível, inabalada e superior a qualquer ação advinda da cultura, 

sendo que todas as ações vivenciadas lá são frutos de um processo de hibridização 

e resultam em fatos, ciências e realidades híbridas?  

 
A elaboração de fatos científicos: o processo de purificação de híbridos 

Desde o ano de 2003, quando Charles inicia o processo de criação do grupo 

Vincennes, as pesquisas lá desenvolvidas tem enquanto objetivo a mensuração de 

forças. Os trabalhos de mestrado e doutorado de Charles, realizados em um 



programa de pós-graduação de engenharia, foram basilares para a concepção da 

linha temática e metodológica das pesquisas do grupo. No mestrado ele 

desenvolveu um eletromiógrafo que media a atividade elétrica dos músculos faciais, 

buscando estimar a força destes músculos. Já no doutorado, a partir da técnica da 

dinâmica inversa, ele estimou as forças no tornozelo, joelho e quadril durante o 

caminhar, correr, saltar e agachar. Foram a partir dessas investigações realizadas 

por Charles, que as pesquisas de Vincennes começaram a ser desenvolvidas e se 

estabelecer um conjunto de questões e de metodologias que se tornam uma 

característica das pesquisas do grupo. Até hoje, após dez anos de existência, os 

objetivos das pesquisas e as metodologias utilizadas estão envoltos da mensuração 

de forças, da utilização da eletromiografia e da dinâmica inversa.  

Conforme as teses e dissertações do grupo e as pesquisas que 

acompanhamos durante o período de observações, é possível afirmar que 

quantificar as forças que estão atuando em alguma parte do corpo durante a 

realização de algum movimento ou exercício físico é a principal preocupação das 

investigações do grupo. Juntamente com esse interesse são agregadas 

especificações que posicionam as pesquisas em projetos maiores. O surgimento 

desses projetos aconteceram ao longo do tempo conforme os interesses específicos 

que alguns alunos de graduação e pós-graduação possuíam. No cotidiano do grupo 

eles são denominados de “grupo do joelho”, “grupo do ombro”, “grupo da coluna”, 

etc, e possuem a função de reunir os pesquisadores e dar continuidade as 

pesquisas que se desenvolvem sobre uma determinada temática. Contudo, todos os 

pesquisadores, independente do projeto que estejam atrelados, compartilham a 

mesma sala, o mesmo laboratório e as mesmas técnicas de pesquisa. Eles 

frequentemente trabalham juntos em coletas de dados, nos software de análises de 

sinais, na elaboração dos gráficos e também nas discussões e análises sobre os 

dados que possuem.  

O primeiro projeto que surge em Vincennes é sobre o joelho. Conforme a 

entrevista com Charles, ao falar sobre o foco de estudo do grupo e das primeiras 

investigações, o chamado “grupo do joelho” é fruto do interesse de um aluno de 

mestrado em aprimorar o modelo biomecânico que Charles desenvolveu em seu 

doutorado. O objetivo foi propor uma metodologia para calcular a força de contato 

patelofemoral durante uma atividade dinâmica. Para isso, alunos de iniciação 

científica foram inseridos na pesquisa para auxiliar e se formou um grupo de 



pesquisadores (alunos de graduação e pós-graduação) que se dedicaram a temática 

do joelho. A técnica da dinâmica inversa foi utilizada juntamente com um novo 

equipamento que permitia visualizar os movimentos da patela. 

 
Nós começamos lá com uma coisa muito simples, que era a minha tese de doutorado, 

muito simples referente ao que a gente tem hoje. Era o melhor do que foi possível na época 
com a tecnologia e com o conhecimento que eu tinha. E aquilo tinha muitas limitações. Uma 
das grandes limitações daquela época, é que, por exemplo, o joelho não tinha patela na nossa 
análise, ele era uma tíbia e um fêmur sem a patela. E isto é muito limitante do ponto de vista de 
análise. E um aluno meu que veio fazer mestrado, que foi o Fernando, trouxe a ideia de usar o 
raio-x dinâmico, a videofluoroscopia para enxergar a patela se movendo durante a 
movimentação. Porque o problema estava em saber como é que a patela se movia para a 
gente fazer aquilo que eu faço, a questão da dinâmica inversa. (…) 

Então assim, eu dizia para ele: “a perna eu sei onde está, a coxa eu sei onde está e daí eu 
posso calcular as coisas, agora eu não sei onde está a patela. Não tem como ver a patela se 
mexendo”. E aí o aluno me trouxe um vídeo, que eu não conhecia, e que era chamado de 
intensificador de imagens, ou a videofluoroscopia, ou raiox dinâmico, que é a imagem, que é o 
raio-x em movimento. E aí eu disse: “ bom... eu não sei como fazer, mas se dá para ver a gente 
pode tentar”. (Entrevista com Charles 08/09/2014). 

 
A pesquisa de Fernando foi a pioneira no “grupo do joelho”, e resultou na sua 

dissertação de mestrado no ano de 2004. As justificativas utilizadas por Fernando 

para realizar sua pesquisa foram baseadas em 23 referências que afirmavam que há 

uma grande susceptibilidade de lesões na articulação do joelho devido a sua 

anatomia e o seu constante uso durante a locomoção humana, logo é de extrema 

relevância conhecer as forças que atuam nessa articulação quando em movimento 

para minimizar a ocorrência dessas lesões. Contudo, uma medição direta in vivo 

dessas forças possui empecilhos tecnológicos e éticos. Portanto, a alternativa que 

ele encontrou foi a mensuração indireta. Esse tipo de mensuração foi realizada por 

Charles em seu doutorado, contudo, conforme escreve Fernando na introdução de 

sua dissertação: “Atualmente, este método encontra-se limitado, pois é capaz de 

avaliar apenas as forças na articulação tibiofemoral não levando em consideração a 

articulação patelofemoral” (Dissertação de Fernando, 2004). 

Assim, é a partir de um desencadeamento de fatos científicos elaborados por 

outros cientistas que Fernando delimita o objetivo da sua investigação, o qual passa 

a ser considerado relevante e interessante pelos demais pesquisadores dedicados a 

essa temática. Ao realizar uma metodologia para calcular a força de contato 

patelofemoral, Fernando colabora para minimizar as controvérsias sobre as forças 

que atuam no joelho. Ele parte do modelo biomecânico realizado por Charles e 

associa mais uma série de informações, que provêm de outras pesquisas e do 



experimento que ele realizou, para resultar em uma acumulação de fatos científicos 

atrelados às forças que atuam no joelho. 

Essa característica acumulativa do conhecimento também pode ser 

observada a partir das demais pesquisas que foram desenvolvidas pelo “grupo do 

joelho” em Vincennes. Após a investigação feita por Fernando, foram realizadas 

mais 4 pesquisas sobre esta temática. Estas pesquisas se desenvolveram a partir do 

objetivo de saber que forças atuam no joelho e quais são as melhores formas de 

conhecer essas forças. Partindo do primeiro modelo biomecânico realizado por 

Charles no seu doutorado, elas seguem uma lógica em que os resultados das 

anteriores são ponto de partidas para as subsequentes.  

A última pesquisa desenvolvida pelo “grupo do joelho” foi finalizada em 2013 

por Eduardo. Baseado nas pesquisas já realizadas em Vincennes, em que alguns 

modelos matemáticos sobre a articulação do joelho foram elaborados, Eduardo se 

propôs a investigar modelos biomecânicos de um software de simulação 

computacional do sistema osteomuscular. Seu objetivo foi comparar o torque 

isométrico de extensão do joelho informado por modelos biomecânicos presentes no 

software, com os parâmetros de cadáveres informados por outras pesquisas, e com 

parâmetros mensurados diretamente através experimentos que realizou. Se por um 

lado, ele escolhe o mesmo movimento que já foi estudado por todos os outros 

pesquisadores do “grupo do joelho”, por outro lado, ele não utiliza o método da 

viedofluoroscopia, pois os parâmetros utilizados no modelo biomecânico 

computacional envolvem algumas variáveis diferentes daquelas utilizadas nos 

modelos matemáticos, assim para realizar os parâmetros mesurados diretamente ele 

faz uso da ultrassonografia. Essas escolhas de Eduardo e dos pesquisadores que o 

antecederam demonstram uma continuidade das pesquisas realizadas e uma lógica 

de acumulação dos fatos científicos que vão sendo elaborados pelo grupo.  

Outras características dos fatos científicos elencados enquanto interessantes 

para Vincennes, diz respeito as metodologias utilizadas nas pesquisas. Para serem 

considerados científicos, os fatos estudados devem ser resultados de um conjunto 

de ações que constituem um protocolo de pesquisa que abrange desde a escolha 

das ‘variáveis’ a serem estudadas até a análise estatística. Neste percurso, todos os 

testes realizados e equipamentos utilizados, devem, em última instância, implicar em 

informações quantificáveis, pois só serão adjetivadas de científicas após passarem 

pelo crivo da estatística. Durante o período de observações, inúmeras foram as 



vezes em que a resposta de Charles para propostas de temas de pesquisa trazidos 

pelos pesquisadores do grupo era: “E como vamos medir?” Essa questão, apesar de 

parecer simples num primeiro momento, desencadeava outras perguntas que pouco 

a pouco delimitavam as possibilidades do que era possível ser investigado: O que 

medir? Por que medir ‘A’ e não ‘B’? Quem vai ser medido? Quantos serão medidos? 

O que sugere a literatura? Que testes serão utilizados para medir? Por que estes 

testes e não outros? Eles estão de acordo com as exigências do Comitê de Ética? 

Quem sabe realizar esses testes? Que materiais e equipamentos são necessários? 

Há no laboratório? E se não tem, como conseguir? Que software será utilizado para 

processar os sinais? Quem sabe operar o software? Que tipo de tabela e gráfico 

construir com os números adquiridos? Que testes estatísticos utilizar? Por que? O 

que significa ser ou não estatisticamente significativo? 

A partir dessas questões os pesquisadores iniciam o processo de definição de 

como a pesquisa será realizada. Com diversas possibilidades de ação, suas 

escolhas são feitas a partir de critérios que envolvem diferentes tipos de aliados que 

são associados ao processo da pesquisa para que esta seja cada vez mais legítima. 

Um dos primeiros passos é determinar quais serão as ‘variáveis’ e as características 

das pessoas que vão ser investigadas, pois é a partir dessas decisões que serão 

escolhidos os métodos utilizados. Baseados nos objetivos geral e específicos da 

pesquisa, as decisões sobre as variáreis e o chamado ‘grupo amostral’ são feitas 

utilizando diferentes tipos de critérios: outras pesquisas já publicadas sobre o 

mesmo tema, condições materiais para mensurar as variáveis escolhidas, condições 

de obter a amostra escolhida, recursos financeiros e os aspectos éticos envolvidos. 

Durante esse processo de definição, contudo, muitas vezes não se possui consenso, 

pois os critérios utilizados apresentam divergências. Nestes casos, a decisão sobre 

qual critério prevalecerá frente aos demais é consequência de discussões entre os 

pesquisadores e resulta na elaboração de justificativas que devem ser sustentadas 

‘pela literatura’ ou por alguma instituição reconhecida entre os pares. No dia 

25/06/2013, durante a qualificação de mestrado de Eduardo, foi possível visualizar 

um embate sobre o grupo de pessoas que ele se propunha a avaliar: 

 
A qualificação foi na sala 1 do Pós e a banca era composta pelo professor “A” e pela 

professora “B”, ambos professores da casa (vinculados ao mesmo programa de pós graduação 
que Vincennes faz parte). (...) Uma das primeiras colocações do professor “A” dizia respeito 
sobre o conceito de idoso. Para o professor havia um equívoco nesse conceito utilizado por 
Eduardo, pois segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é considerado idoso a pessoa 



com mais de 60 anos, e Eduardo, apesar de usar no título e no decorrer do projeto a palavra 
idoso, detalha na metodologia do projeto que as pessoas investigadas terão mais de 55 anos. 
(Conforme eu tinha acompanhado as conversas no laboratório entre Eduardo e Charles, a 
escolha por pessoas com mais de 55 anos foi devido a facilidade que Eduardo tinha em 
encontrar mulheres nessa idade para participarem da amostra. Sua mãe tem um grupo de 
amigas que se dispôs a participar do estudo e a opção de Eduardo em denominar sua amostra 
de “idoso” era porque essas mulheres eram todas aposentadas e integravam um grupo da 
terceira idade, além de facilitar a publicação de seu trabalho em algum periódico). Contudo, no 
momento da qualificação essas justificativas não foram apresentadas, e em reposta rápida ao 
professor “A”, Eduardo faz duas sugestões: retirar a palavra idoso de todo o trabalho ou 
modificar a faixa etária das pessoas que serão avaliadas para 60 anos. Após essas sugestões 
a professora “B” considera que a segunda opção de Eduardo é a melhor pois como ‘idoso’ está 
no título do projeto, esta é uma variável importante de se manter. Contudo, Charles não ficou 
satisfeito com essas soluções e questiona a banca se uma pessoa de 55 anos é muito 
diferente (em seu corpo biológico) de uma pessoa de 60 anos. Charles parecia estar 
preocupado com as implicações práticas desse questionamento para a pesquisa, pois as 
pessoas com mais de 55 anos já estavam disponíveis para participarem do trabalho ao mesmo 
tempo que utilizar a palavra “idoso” qualificava a pesquisa para uma futura publicação em 
periódico. Mas ele não foi muito ouvido pelos componentes da banca, pois a resposta do 
professor “A” foi: “Se a OMS definiu idoso a partir de 60 anos é porque deve ter um porque”. 
Além disso, o professor “A” sugere para Eduardo trocar sua amostra para pessoas jovens, pois, 
segundo ele, Eduardo teria uma menor “variável interveniente”. (Diário de campo, 25/06/2013) 

  
Essa situação da qualificação do projeto do Eduardo mostra os diferentes 

critérios que estavam em disputa para definir quais pessoas comporiam a amostra 

do trabalho. O acesso as pessoas que se dispõem a serem avaliadas, a OMS, a 

demanda para publicação, e as facilidades para a execução da coleta de dados 

formaram um conjunto de argumentos que poderiam ser utilizados para a definição 

da amostra de Eduardo. Tendo todas essas possibilidades, a escolha por quais 

critérios prevaleceram foram feitas priorizando a exequibilidade da pesquisa. Devido 

ao tempo que Eduardo tinha para finalizar o seu mestrado, o qual era regulado pelo 

programa de pós graduação e também pelas suas escolhas profissionais, ele e 

Charles optam em não utilizar a palavra “idoso”, acatando o que a OMS determina, e 

manter a amostra sendo composta pelas mulheres acima de 55 anos de idade, as 

quais já estavam dispostas a participar do estudo.  

A questão do tempo para realizar a pesquisa aparece, neste caso, enquanto 

um outro fator importante a ser considerado e que extrapola a esfera acadêmica. 

Segundo os critérios do programa de pós graduação Eduardo teria um ano, após a 

qualificação, para finalizar seu estudo, contudo, ele optou em participar de um 

processo seletivo para professor em uma universidade privada, em que o título de 

mestre era pré-requisito. Esse processo seletivo ocorreu após 6 meses da 

qualificação, logo finalizar a pesquisa dentro desse período também foi um 

importante critério que justificou as escolhas sobre o grupo amostral de Eduardo. Se 

num primeiro momento ter ‘o tempo’ enquanto um fator contundente pode não 



parecer legítimo, e por isso ele não integra os critérios descritos em sua dissertação, 

é importante perceber que, considerando as perspectivas que ele tinha em realizar 

outras pesquisas, o grupo geracional que seria a amostra do estudo era indiferente 

para o objetivo de Eduardo naquele momento, tanto que o professor “A” da banca de 

qualificação sugeriu realizar o trabalho com jovens. Para Eduardo a principal 

finalidade de seu estudo era poder comparar o modelo biomecânico computacional, 

os parâmetros de cadáveres e os parâmetros mensurados diretamente na estimativa 

do torque isométrico máximo da extensão de joelho em algum grupo geracional, uma 

vez que é consenso na literatura que ele utiliza que “as propriedades musculares 

mudam em função da idade e nível de atividade física” (Dissertação de mestrado do 

Eduardo). Além disso, seguindo a lógica acumulativa de produção de conhecimento, 

ele pretendia, em pesquisas futuras, realizar as mesmas mensurações em diferentes 

grupos geracionais para poder ampliar as comparações. 

  Nas demais pesquisas realizadas no ‘grupo do joelho’ as variáveis e grupo 

amostral elegidos, apesar de serem específicos pra cada investigação, também 

versam sobre as forças que atuam no joelho e a anatomia dessa articulação, 

especialmente as características dos músculos, ossos e ligamentos, em pessoas 

que não possuem lesão, doença inflamatória e instabilidade nessa região. Contudo, 

se foi possível acompanhar o processo de definição do grupo amostral de Eduardo 

enquanto sua pesquisa estava “em construção”(LATOUR, 2000, p. 16), e perceber 

que os critérios para as suas escolhas envolveram fatores além daqueles que estão 

descritos em sua dissertação, os quais  se baseiam na ‘literatura’; nos demais 

trabalhos do “grupo do joelho”, em que só se pode analisar as dissertações prontas 

e acabadas, os critérios apresentados para embasar a escolha das variáveis e das 

amostras estão relacionados com os resultados de outras pesquisas. Nas 

dissertações de Fernando, Sabrina, Daiane e Gustavo chama a atenção que o uso 

da “literatura” para argumentar suas escolhas se dá de uma forma intensa em que 

os fatos científicos apresentados se tornam quase que inquestionáveis. Esses 

argumentos estão presente tanto na forma de textos escritos e números quanto na 

forma de figuras, fotos e esquemas que são elaboradas pelos próprios 

pesquisadores ou retiradas das pesquisas que referenciam. Abaixo é possível 

visualizar algumas imagens presentes no trabalho de Fernando. 
 

 



Figura 1: Imagens retirada da dissertação de Fernando 

(1) (2) 

(3) 
 

(1) Modelo bidimensional da patelofemoral. Extraídos de Gill & O’Connor (1996); (2) Desenho 
esquemático do joelho representando as distâncias perpendiculares do músculo quadríceps (d1) e do 
ligamento patelar (d2) em relação ao centro de rotação patelofemoral; (3) Desenho esquemático da 
posição e direção da força de contato patelofemoral3. 

 

Essas imagens representam apenas a parte do corpo em estudo e possuem a 

função de reforçar os argumentos utilizados pelo pesquisador a partir de um 

processo de ‘tradução’ da anatomia do joelho para as especificidades de sua 

pesquisa. Elas são utilizadas enquanto uma forma de convencimento sobre como é 

a articulação do joelho e de que maneira ela funciona. As setas, traços, linhas e 

cores esquematizam as principais variáveis que o Fernando investigou, ao mesmo 

tempo que reforçam os fatos já estabelecidos enquanto científicos por ele e por seus 

pares. Essas simbologias direcionam o olhar para uma forma de análise a qual é 

necessário compartilhar de um rol de conhecimentos que já foram estabelecidos e 

se tornaram “caixas pretas”. Conforme disse Fleck, (2010) as imagens presentes em 

publicações advindas do mundo científico são “fiéis à doutrina e não à natureza” (p. 

76)4. Se nesta afirmação pode parecer que Fleck realiza um julgamento negativo em 

relação as imagens, ele continua sua análise afirmando que essa constatação 

reforça o entendimento de que para um fato ser considerado científico pela 

																																																								
3 Legenda dos nomes que Fernando denominou cada uma das imagens em sua dissertação.  
4	Fleck fez uma análise de alguns atlas de anatomia e livros didáticos do aparelho reprodutor e 
identificou que “todos foram visivelmente retocados, todos eram esquemáticos, quase simbólicos” 
(2010, p. 76).	



comunidade de pesquisadores é fundamental que se faça associações, 

modificações, reforços e lapidações nos conhecimentos que ‘circulam’ nessa 

comunidade.  

Para Fleck esse processo de associações aos conhecimentos já existentes só 

é possível acontecer no interior do que ele denomina de um “coletivo de 

pensamento” (2000, p. 84), que consiste na “comunidade das pessoas que trocam 

pensamentos ou se encontram numa situação de influência recíproca de 

pensamentos” (2010, p. 82). Os conhecimentos, segundo ele, passam por um 

processo de circulação em que mudanças são feitas com o intuito de se chegar 

naquilo que se pretende conhecer. Essas mudanças podem ser consideradas 

resultantes de determinadas condições que se tem para se produzir esses 

conhecimentos. Nesse sentido, para Fleck, os resultados de qualquer processo de 

produção de conhecimento possui acoplado em si todas essas condições, que 

podem ser inúmeras e variam conforme o período, local e elementos que são ou não 

associados. Para serem melhores compreendidas, Fleck classifica essas condições 

que se acoplam aos fatos científicos em dois tipos: “acoplamentos ativos” e 

“acoplamentos passivos” (2010, p. 83). O primeiro é resultado de todas as 

modificações coletivas/sociais pelos quais passa um conhecimento enquanto que o 

segundo se refere às modificações de “realidade objetiva” (FLECK, 2010, p. 83) do 

conhecimento. Essa noção de ‘realidade objetiva’ utilizada pelo autor, alude para o 

conteúdo do que se quer conhecer. Contudo, isso não significa que Fleck considere 

que o processo de desenvolvimento de um conhecimento tenha a capacidade de 

informar se determinado fato está mais próximo, ou não, da realidade5. 

O processo de definição das variáveis e das amostras nas pesquisas do 

“grupo do joelho” pode-se dizer é o início dessa circulação do conhecimento. No 

caso do Eduardo a disponibilidade das pessoas para serem amostra, as colocações 

dos professores que participaram da sua banca de qualificação, a possibilidade de 

publicações, o tempo, o processo seletivo para professor, o fato científico já 

consensual de que as propriedades musculares mudam em função da idade e todas 

as demais pesquisas que ele se utiliza para a tomada de decisões sobre ‘o que’ e 

‘quem’ ele vai medir para poder realizar a comparação que se propôs, podem ser 

																																																								
5 Segundo Fleck, o conhecimento produzido por um ‘coletivo de pensamento’ é tão legitimado, que 
muitas vezes pode gerar a crença numa realidade que existiria independente dos indivíduos que o 
produziram. 



considerados os primeiros “acoplamentos” (FLECK, 2010, p. 83) que são associados 

aos conhecimentos que resultaram da sua pesquisa. Dentre todos esses fatores que 

envolveram as decisões de Eduardo pode-se identificar que há aqueles que são 

frutos de aspectos sociais e de demandas do coletivo que ele participa, quanto frutos 

de saberes já estabilizados entre seus pares sobre aquilo que se busca conhecer. 

Contudo, uma das características de todos os textos publicados pelo “grupo do 

joelho” é que os acoplamentos ativos não são expostos, enquanto que os 

acoplamentos passivos estão onipresentes.    

Ao analisar, novamente, as imagens da dissertação de Fernando (Figura 1) 

percebe-se que além dele utilizar enquanto referência os modelos já elaborados por 

outros pesquisadores, as imagens que ele próprio cria só são consideradas legítimas 

para o ‘coletivo de pensamento’ em que está inserido, porque são frutos de 

parâmetros relacionais do que se busca conhecer. É devido a estabilização de 

inúmeros fatos, por exemplo, as fórmulas matemáticas, as leis da física e as 

maneiras de representação das forças a partir de um diagrama de corpo livre, que 

Fernando pode, a partir de uma lógica relacional, desenvolver suas próprias imagens 

com as setas, ângulos e traços que definem as variáreis que investigou.  

Os elementos considerados passivos no conhecimento substitui a ideia de 

uma natureza intacta a espera da ‘Ciência’ para ser descoberta. Saber se as 

variáveis e amostras escolhidas nas pesquisas do “grupo do joelho” são capazes de 

proporcionar a mensuração das forças ‘reais’ que atuam no joelho é uma utopia, ao 

mesmo tempo que é possível afirmar, considerando todos os aliados que 

sustentaram essas escolhas, que as mensurações que resultaram dessas 

investigações são elementos passivos dos conhecimentos e aludem aquilo que se 

busca conhecer. Na prática científica que vivenciam, os resultados das pesquisas 

que realizam são, conforme disse Fleck, ‘uma necessidade impositiva’ para os 

conhecimentos sobre ‘como o joelho é’ e ‘como ele funciona’. Contudo, isso não 

quer dizer que as pesquisas que eles realizaram sejam constituídas apenas desses 

elementos, pois “nenhuma proposição pode ser construída apenas com base em 

acoplamentos passivos, há sempre a presença de algo ativo, ou para usar o termo 

pouco indicado, algo subjetivo” (FLECK, 2010, p. 93). Assim, se a utilização da 

literatura para argumentar as escolhas ‘do que’ e ‘de quem’ deve ser medido se 

apresenta como uma das associações mais fortes para justificar a tomada de 

decisões de Eduardo, Fernando, Sabrina, Gustavo e Daiane dentro do coletivo de 



pensamento que eles estão inseridos, os acoplamentos ativos também corroboraram 

para os conhecimentos que eles produziram, mesmo que estes não estejam 

presentes nos documentos finais de suas pesquisas.   

Juntamente com esse processo de definição das variáveis e do grupo 

amostral, o qual se pode perceber que é fundamental para os trabalhos realizados 

em Vincennes, inicia-se a decisão sobre quais serão os equipamentos necessários 

para medir essas variáveis e amostras. Essas definições acontecem de maneira 

bastante integradas, pois para responder as perguntas ‘o que medir?’ e ‘quem 

medir?’ é preciso considerar as possibilidades existentes de ‘como medir’. Nas 

pesquisas realizadas pelo “grupo do joelho”, assim como em todas as investigações 

realizadas em Vincennes, independente do tema investigado, parte-se do 

pressuposto que é a partir de uma maneira experimental que se deve medir. Definir 

os testes que serão realizados para poder mensurar cada uma das variáveis que se 

elegeu para alcançar o objetivo proposto é um processo que envolve diferentes 

critérios. Cada pesquisa é constituída de uma combinação de ‘materiais e métodos’ 

em que desde o acesso aos equipamentos, os conhecimentos necessários para 

utilizá-los, a exequibilidade em termos de tempo, espaço, disponibilidades das 

pessoas que auxiliam no processo de coleta de dados e das amostras envolvidas, 

até o grau de reconhecimento dos testes pelos pares são os principais fatores que 

abarcam as escolhas de como serão medidas as variáveis. 

No caso das pesquisas do “grupo do joelho” é perceptível que foi devido às 

possibilidades existentes de “como medir” que se iniciaram as primeiras pesquisas. 

Conforme o trecho da entrevista de Charles citada anteriormente, a possibilidade do 

uso de um equipamento, o videofluroscópio ou raio-x dinâmico, que permite 

visualizar os deslocamentos realizados pela patela durante os movimentos do joelho, 

foi um aspecto fundamental para desencadear um conjunto de pesquisas dentro do 

grupo Vincennes. Foi a partir dessa nova maneira de realizar medições que o 

modelo biomecânico criado por Charles, em sua tese de doutorado, pode ser 

aprimorado. O modelo construído por ele não considerava as forças que a patela 

exercia na articulação do joelho, apesar dele saber da existência desse osso.  

As quatro primeiras pesquisas do ‘grupo do joelho’ utilizaram a 

videofluoroscopia como a principal forma de registro para realizar as medição que 

pretendiam. O grupo Vincennes não possui esse equipamento, então foi a partir de 

uma parceria com o setor de radiologia de um hospital que Fernando, Sabrina, 



Daiane e Gustavo puderam realizar suas coletas6. Com esse equipamento eles 

filmavam o movimento de flexão e extensão do joelho e obtinham imagens com as 

mesmas características de um aparelho de raio-x. A partir de uma transformação 

desses vídeos em “frames” (inúmeros quadros da filmagem) eles visualizavam o 

local em que a patela se situava a cada variação do movimento. No item 3 da Figura 

1 há a sobreposição de imagens de três ‘frames’ que resultaram de uma coleta com 

videofluoroscopia com setas que representam as forças e suas direções em 

diferentes ângulos de flexão do joelho, o que demonstra a justaposição dos 

conhecimentos que Fernando estava investigando com aqueles já considerados 

científicos dentro do seu “coletivo de pensamento”. Essa imagem, conforme ele 

nomeou, é um ‘desenho esquemático’ e está situada em sua dissertação após uma 

intensa demonstração matemática de possíveis resoluções geométricas das forças 

que atuam na patela. Neste caso, a imagem criada por Fernando se associa a 

algumas resoluções apresentadas anteriormente por ele, ao mesmo tempo, que 

deixa claro quais as resoluções que ela não se associa. Desta forma, se por uma 

lado é possível analisar as imagens da dissertação de Fernando enquanto um 

aglomerado de elementos que se associam para as deixarem cada vez mais 

legítimas e aceitas pelo ‘coletivo de pensamento’, por outro lado, é possível afirmar 

que elas também expressam aquilo que não se associam.  

Esse processo de associações faz dos fatos científicos uma produção coletiva 

em que cada elemento que se associa, ou ainda, que não se associa, torna os 

conhecimentos produzidos mais legítimos em relação aqueles que se tinham 

anteriormente. É devido principalmente ao uso da videofluoroscopia, no caso das 

pesquisas realizadas por Fernando, Sabrina, Daiane e Gustavo, que pode-se dizer 

que o conhecimento produzidos por eles se tornam mais legítimos frente aos seus 

pares se comparados com os conhecimento produzidos em pesquisas que 

desconsideravam a patela para os estudos das forças na articulação do joelho. É 

importante reforçar que outras associações colaboram para tornar os resultados das 

investigações desses pesquisadores mais legítimas, mas, nestes casos, é visível 

																																																								
6	Pelo fato de não se ter acompanhado essas pesquisas durante o período de realização, não foi 
possível saber de que maneira aconteceu essa parceria com o hospital. Assim como no processo de 
definição das variáveis e amostras, os ‘acoplamentos ativos’ que integraram as decisões 
metodológicas não estão registrados nas dissertações. Logo, apesar da importância de ter enquanto 
aliado ao processo de produção de conhecimento uma instituição hospitalar, o que é informado em 
todas as pesquisas, a maneira como acontece a associação dessa instituição não é algo elegido 
enquanto importante de ser registrado na prática cientifica de Vincennes. 



que ter o videofluoroscópio enquanto um aliado foi uma associação forte nestes 

estudos.  

Após terem obtidos as imagens resultantes do videofluoroscópio e do 

ultrassom (no caso de Eduardo) os cincos pesquisadores do “grupo do joelho” 

utilizaram o software MATLAB para poderem realizar a análise das informações. 

Neste software eles puderam traduzir os dados que adquiriram para uma linguagem 

matemática. Foi a partir do desenvolvimento de “rotinas” no MATLAB que imagens 

foram transformadas em números e gráficos. Importante destacar que o uso desse 

software também foi feito por diversos outros pesquisadores de Vincennes, além dos 

que integram o “grupo do joelho”, e para utilizá-lo é necessário três habilidades que 

nem todos os pesquisadores do grupo possuem: conhecimento da língua inglesa, de 

cálculo e de programação computacional. Durante o trabalho de campo pudemos 

acompanhar que no caso de Eduardo foi preciso o auxilio de André (aluno de 

iniciação científica o qual possuía familiaridade com o software e principalmente com 

a área de cálculos devido ter cursado 6 semestres de engenharia) para elaborar 

suas rotinas no MATLAB. Eduardo é reconhecido pelos demais integrantes de 

Vincennes por saber operar o software, contudo, ele preferiu compartilhar com André 

suas estratégias iniciais para criar as rotinas que eram necessárias para sua 

pesquisa, pois ele, tem uma habilidade com o raciocínio matemático, reconhecida 

por todos os membros de Vincennes, que Eduardo não possuem.  

Discutir a elaboração das rotinas criadas no MATLAB, portanto, é uma ação 

frequente em Vincennes. É um processo coletivo em que ter a colaboração de 

pessoas do grupo que são reconhecidas por saberem operar o software resulta em 

uma maior legitimação a essa etapa da pesquisa. Contudo chama a atenção que, se 

nas pesquisas que pudemos acompanhar em execução no período do trabalho de 

campo esse processo era sempre coletivo em que discussões sobre a melhor 

maneira de elaborar as ‘rotinas’ foram presenciadas, quando se analisa as 

dissertações e teses já finalizadas essa característica não é possível de ser 

identificada.  

Mas, para acontecer esse primeiro processo de tradução dos dados (de sinais 

ou imagens oriundas de equipamento para números) é necessário além da 

associação entre o software, os pesquisadores e os referenciais teóricos utilizados 

na elaboração das rotinas, a associação de todos os demais elementos anteriores 

que já integraram a pesquisa. Os dados obtidos em equipamentos, os próprios 



equipamentos utilizados nas coletas, as instituições que estão associadas a esses 

equipamentos, as pessoas que foram as amostras das pesquisas, e todo os 

elementos presentes na definição das variáveis que foram selecionadas para serem 

investigadas, foram fundamentais para que essa ação de tradução acontecesse. 

Com todos esses elementos é possível visualizar que “a ação [neste caso, o 

processo de tradução dos dados em números] não é uma propriedade de humanos, 

mas de uma associação de atuantes” (LATOUR, 2001, p. 210). Se num primeiro 

momento se considerar apenas o processo de elaboração das rotinas do MATLAB, 

se poderia dizer que o processo de tradução dos dados é fruto apenas de um 

aumento dos ‘acoplamentos passivos’, pois partindo de uma característica relacional 

de produção de conhecimento, a criação das ‘rotinas’ no MATLAB são baseadas em 

saberes advindo principalmente de artigos científicos e livros didáticos sobre física, 

matemática e programação já considerados estáveis. Contudo, ao ampliar o olhar 

para todos os elementos e associações que foram feitas para se chegar nessa etapa 

da pesquisa, é possível visualizar também o aumento dos ‘acoplamentos ativos’.  

Ainda dentro dos procedimentos metodológicos, a última ação dos 

pesquisadores é a análise estatística7. É só após a aplicação de testes estatísticos 

que os pesquisadores expressam quais controvérsias estudadas puderam, ou não, 

ser estabilizadas a partir de suas pesquisas. A associação dos diversos elementos 

desde todas as referencias utilizadas, as questões do tempo para a realização da 

pesquisa, os equipamentos, as inscrições literárias, as instituições, até o uso do 

MATLAB, tornam os resultados dos testes estatísticos um novo elemento que possui 

a capacidade de transformar todos os esforços até agora empreendido em números 

que podem, ou não, ser significantes para os objetivos propostos nas pesquisas.  

Nesse sentido conhecer alguns conceitos estatístico é fundamental para os 

pesquisadores que integram Vincennes. Durante o trabalho de campo pudemos 

observar que semanalmente era organizado por Charles a leitura de um livro sobre 

estatística, em que todos os integrantes do grupo eram convidados a participar. 

Como disse Charles em muitos desses encontros, “o principal objetivo é conversar 

																																																								
7 Esta última também pode ser generalizada para todas as pesquisas realizadas em Vincennes. 
Exceto para as pesquisas em que a amostra foi apenas uma pessoa. Esse caso aconteceu no 
trabalho de Fernando em que seu objetivo principal estava vinculado principalmente a propor uma 
metodologia para calcular a força de contato patelofemoral e colaborar para o melhoramento do 
modelo matemático realizado por Charles; e na pesquisa de mestrado de Helena em que o objetivo 
foi comparar a força propulsiva calculada a partir de equações hidrodinâmicas e a força propulsiva 
efetiva medida durante o palmateio de sustentação.  



sobre estatística e não se tornar um estatístico”. Com essa frase é possível 

compreender que conhecer minimamente a estatística é importante para os 

pesquisadores do grupo, mas isso não quer dizer que são eles que realizam as 

análises estatísticas de suas pesquisas, pois demandaria, para muitos, um 

conhecimento e tempo de estudo que não é exequível no período que estão 

realizando seus mestrados e doutorados. Neste sentido Charles auxilia todos os 

pesquisadores do grupo nesta etapa. Em muitos casos, contudo, os conhecimentos 

de Charles sobre estatística não é suficiente, e ele, juntamente com o pesquisador 

responsável pela pesquisa recorrem a uma consultoria de estatística disponibilizada 

pela própria universidade.  

É somente após os testes estatísticos que os pesquisadores definem os 

resultados que obtiveram com suas pesquisas. Neste momento são especificados 

quais foram as controvérsias científicas que puderam, a partir de todas as 

associações que se formaram, ser ou não estabilizadas. Para isso os pesquisadores 

descrevem os resultados a partir da comparação estatística em que os dados 

obtidos nos experimentos realizados são confrontados com os fatos já estabelecidos 

pela literatura. Os resultados da pesquisada de Eduardo, por exemplo, apresentam 

detalhadamente, em forma de gráficos e tabelas, os valores para cada uma das 

variáveis que ele investigou comparando-os com os utilizados no modelo 

biomecânico computacional e com os parâmetros de cadáveres citados na literatura. 

É a partir dessa comparação estatística que ele elaborou o último parágrafo da sua 

dissertação o qual sintetiza os fatos científicos que, a partir de todas as associações 

que se estabeleceram, pode inferir; ao mesmo tempo que apresenta as 

controvérsias que ainda continuam em debate: 

 
Confirmando parcialmente a hipótese do estudo, foram encontradas diferenças entre o 

torque isométrico máximo medido e o torque isométrico máximo estimado com os parâmetros 
genéricos apresentados pela literatura e parâmetros individuais, sendo que, no ângulo de 45°, 
o torque isométrico máximo estimado individualmente foi mais exato que o torque isométrico 
máximo estimado com os parâmetros da literatura. Nos demais ângulos de flexão de joelho 
avaliados, 15º, 75º e 105º não houve diferença entre as estimativas obtidas através de 
parâmetros individualizados e parâmetros genéricos. Ainda, ambas as estimativas de torque 
isométrico máximo não apresentaram diferença significativa em relação aos torques medidos 
nos ângulos de 75° e 105°, e ambas as estimativas de torque isométrico máximo 
superestimaram os valores de torque medido no ângulo de 15° (Dissertação de Eduardo, 
2004). 

 

Tanto nos resultados de Eduardo, quanto nos de Fernando, Sabrina, Daiane e 

Gustavo pode-se perceber que as afirmações feitas só são possíveis devido todo o 



processo anterior da pesquisa, em que diversos elementos foram se integrando e 

fortalecendo alguns dos fatos estudados. No processo de circulação dos 

conhecimentos que ocorreram dentro do ‘grupo do joelho’ é possível visualizar o 

aumento de associações que foram feitas para alguns fatos, ao mesmo tempo, que 

alguns conhecimentos perderam sua legitimidade. Se no final do período de 

doutorado de Charles, o modelo biomecânico criado por ele era aceito pelo ‘coletivo 

de pensamento’ enquanto capaz de identificar e mensurar as forças presentes joelho 

durante alguns movimentos, é possível dizer que, com a realização das 5 pesquisas 

do ‘grupo do joelho’, o modelo criado por Charles perdeu sua legitimidade frente aos 

pares. São os conhecimentos estabelecidos nas 5 pesquisas que passam a se 

tornarem mais reconhecidas e aceitas pelo ‘coletivo de pensamento’, pois são 

resultantes de um trabalho mais coletivo em que agregam além de todos os 

elementos que Charles reuniu para elaborar seu modelo, novas associações, como 

por exemplo, com os novos equipamentos, com as discussões com outros 

pesquisadores, com os acordos institucionais extra laboratório, com os consultores 

estatísticos da universidade e com as referências bibliográficas que utilizam. Dessa 

maneira é possível afirmar que os fatos produzidos pelo ‘grupo do joelho’ por serem 

fruto de uma trabalho mais coletivo, são também mais sociais e, por isso, 

considerados mais legítimos (ver Figura 2).  

 
Figura 2: Fato científico enquanto resultados de acoplamentos ativos e passivos 
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A figura acima é uma tentativa de expressar, de maneira esquemática e 

sintética, o processo de realização das pesquisas aqui descritos. Identificando o 

processo de elaboração de fatos científicos a partir da ‘circulação do conhecimento’ 

dentro de um ‘coletivo de pensamento’ é possível observar algumas características 

que compõem o fazer científico vivenciado no grupo Vincennes. Primeiramente a 

lógica de acumulação do conhecimento pode ser identificada nos escritos em verde, 

em que os conhecimentos produzidos por Charles em seu doutorado serviram de 

base para a criação do ‘grupo do joelho’, dentro de Vincennes. Este grupo realizou 5 

pesquisas que resultaram em conhecimentos sobre as forças que atuam no joelho, 

os quais foram se acumulando a partir de uma sequência em que a pesquisa 

subsequente só era possível devido as realizações das anteriores. Também é 

possível visualizar nesta figura que cada vez que um conhecimento passa a circular 

entre os indivíduos pertencentes a um ‘coletivo de pensamento’ ocorre agregações 

de novos elementos, modificações, lapidações, suavizações e até mesmo reforços 

dos fatos científicos que estão sendo utilizados. Isso pode ser visto no primeiro 

círculo em azul, o qual se refere a todas as associações presentes na pesquisa de 

Charles para resultar no modelo biomecânico da articulação do joelho. Já, ao se 

observar as setas vermelhas, que fazem referência ao processo de elaboração dos 

conhecimentos produzidos pelo ‘grupo do joelho’, é possível identificar os 

‘acoplamentos’ que são feitos aos conhecimentos resultantes da pesquisa de 

Charles para poderem derivar novos conhecimentos. Interessante observar que 

nesse processo acontece obrigatoriamente - conforme diria Fleck -, um aumento no 

número dos ‘acoplamentos ativos’, o que está representado pela seta vermelha com 

traço contínuo, pois dentre as condições que se estabelecem durante o processo de 

produção de conhecimento sempre estão presentes aquelas frutos das relações 

sociais, políticas e culturais. Diferentemente do que ocorre com os acoplamentos 

passivos, representado pela seta vermelha com traços descontínuos, os quais 

podem ou não estar aumentando se considerar a existência de uma realidade à 

espera de ser descoberta.  

Assim, com os acoplamentos ativos, e quiçá passivos, que foram feitos 

durante as pesquisas do ‘grupo do joelho’ é possível dizer os resultados 

provenientes delas tiveram um aumento no número de associações, as quais são 

mostradas no segundo círculo através da maior espessura das linhas que formam o 



círculo. Dentre essas associações pode-se destacar a inclusão do videofluoroscópio, 

todos os aspectos que envolveram a exequibilidades das pesquisas, o 

compartilhamento da investigação com outros pesquisadores, sejam em bancas de 

qualificação ou com os próprios integrantes de Vincennes, a utilização do MATLAB e 

por fim o processo comparativo com outras pesquisas e fatos já estabilizados. Além 

disso, todos elementos, ao estabelecerem associações resultam em fatos híbridos 

que mesclam humanos e não-humanos, naturezas e culturas, tecnologias e políticas, 

neutralidades e interesses. 

Neste sentido, a pergunta que está dentro do segundo circulo passa a ser 

fundamental para se compreender o fazer científico de Vincennes: de quem são os 

conhecimentos que continuam circulando? Responder essa pergunta dizendo que os 

conhecimentos são de Charles, Fernando, Sabrina, Daiane, Gustavo e Eduardo 

seria ignorar todo os outros elementos, sejam eles humanos ou não-humanos, que 

foram se associando ao longo do processo científico. Assim, parece ser mais 

compreensível responder a essa pergunta, conforme propõem Fleck: “nada mais é 

do que um pensamento coletivo, um pensamento que não pertence a nenhum 

indivíduo” (FLECK, 2010, p. 85). Os fatos produzidos pelo ‘grupo do joelho’, portanto, 

podem ser entendidos enquanto resultados do trabalho de cada um dos 

pesquisadores que compõem esse grupo, mas também, resultado de todos os 

demais elementos fazendo desses fatos “um produto social por excelência” (FLECK, 

2010, p. 85). É por serem consequência de um processo mais coletivo, que esses 

conhecimentos se tornam mais legítimos se comparados aos conhecimentos que se 

tinha anteriormente.  

 

Considerações finais 
Após a descrição de algumas práticas científicas performadas em Vincennes, 

finalizamos este artigo retomando o paradoxo que apresentamos na ‘Introdução’. 

Consideramos que para responder aquela questão é preciso primeiramente observar 

que só após todo o processo resultante das pesquisas, no momento em que os 

pesquisadores passam a expressar os fatos científicos que foram possíveis de se 

inferir, que surge a noção de Natureza. Até então, a produção dos fatos envolveram 

uma diversidade de elementos e de relações que a utilização de argumentos 

baseados na noção de Natureza os tornariam frágeis.  



Dessa maneira o paradoxo expressa uma inversão, em que Natureza não é a 

explicação para acabar com alguma controvérsia do mundo científico, mas sim 

consequência das inúmeras, longas e heterogêneas listas de recursos e aliados que 

os pesquisadores de Vincennes foram associando nos seus fazeres científicos. 

Nesta perspectiva, não se pode atribuir que a Natureza seja o árbitro que decide se 

os resultados das pesquisas são ou não reais. Assim, é possível identificar neste 

percurso que a representação da Natureza só se torna uma aliada aos enunciados 

após eles já terem sido considerados fatos científicos.  

Portanto, se a noção de Natureza só se torna relevante após a realização de 

todo o processo de produção dos fatos, é possível afirmar que essa noção só pode 

emergir a partir de um “trabalho de purificação” (LATOUR, 2011, p. 35) dos fatos 

resultantes das pesquisas. A atividade de ‘purificação’ expressa um conjunto de 

ações que se destina separar o conhecimento produzido de qualquer instituição que 

esteja relacionada com a ação humana, que envolva interesses, poderes e políticas. 

Dentro do universo da ciência vivenciado por Vincennes o processo de purificação 

se dedica a estabelecer enquanto conhecimento legítimo somente aquele que é 

independente da ação dos humanos e de todas as instituições em que estes se 

estabelecem. Contudo, conforme foi descrito, os conhecimentos produzidos  pelo 

grupo só se tornam mais legítimos do que outros devido todo o processo de 

associações e, consequentemente, o aumento de acoplamentos ‘ativos’ e ‘passivos’ 

que se estabeleceu.  

Ao longo do processo descritivo identificamos algumas ações que assumiram 

a função de realizar a purificação dos resultados apresentados pelos pesquisadores 

de Vincennes. Contudo, tanto nas teses, dissertações, artigos e em arguições há a 

retirada dos ‘acoplamentos ativos’, apesar deles serem constantemente associados 

aos fatos produzidos. Nesses textos permanecem expostos apenas os 

‘acoplamentos passivos’, os quais são as únicas associações reconhecidas 

enquanto legítimas no interior do ‘coletivo de pensamento’ que se insere os 

pesquisadores de Vincennes.  

Dessa forma é só após a purificação dos fatos resultantes das pesquisas que 

estes ganham o adjetivo de científico e se tornam representantes da Natureza e se 

apresentam enquanto independentes de quaisquer ação humana, econômica ou 

política. Logo, se por um lado, pode-se observar que a trajetória percorrida pelos 

pesquisadores desde a entrada no grupo até a finalização das pesquisas envolve 



uma miscelânea de elementos considerados dicotômicos pela ‘Constituição 

Moderna’ e resultaram em fatos híbridos; por outro lado é através da purificação 

desse resultados que eles podem ser considerados enquanto representantes de 

uma noção de Natureza inquestionável, inacessível, inabalada e superior a qualquer 

ação advinda da cultura. Assim o paradoxo identificado na ‘Introdução’ desse artigo 

pode ser desfeito ao se considerar que na realidade científica vivenciada, e ao 

mesmo tempo criada, pelo grupo Vincennes é fundamental que o processo de 

purificação dos fatos científicos estejam presentes e sejam efetuados quando 

possíveis.  
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