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TESES

Vários dilemas relacionais, éticos e terapêuticos

da atenção à saúde biomédica estão relacionados

com aspectos da epistemologia hegemônica

aplicada na saúde, baseada num ideário

positivista, cartesiano, representacionista e

mecanicista, proveniente da física clássica. Esse

ideário também dificulta o relacionamento da

biomedicina com os curadores não-científicos.

Todavia, autores contemporâneos têm introduzido

mudanças na epistemologia das ciências naturais,

que, por hipótese, podem contribuir para

amenizar ou solucionar alguns desses dilemas.

O trabalho consistiu do estudo, discussão e

apresentação de sete autores representativos

dessas mudanças, a saber, Popper, Lakatos, Kuhn,

Fleck, Feyerabend, Maturana e Latour; uma

reflexão sobre os possíveis desdobramentos dessas

novas idéias epistemológicas na área da saúde

(ensino e pesquisa, clínica e saúde coletiva); o

delineamento de tendências extraídas desses

autores e o esboço de um enfoque epistemológico

neles baseado.

Como resultado, três tendências

epistemológicas despontaram: a superação do

positivismo mecanicista na saúde, a construção

de uma nova visão epistemológica dita “co-

construtivista” - em que a realidade é vista como

co-construída pelos sujeitos em interação com o

mundo - e a reposição do homem, seus coletivos e

sua vida no centro da cena epistemológica. Isso,

aplicado à saúde, mostra-se facilitador de

mudanças na relação dos terapeutas com o saber

biomédico e seus limites, e indutor de melhorias

no relacionamento da biomedicina com os

pacientes e com os curadores não-científicos.

Ao final, derivando do enfoque co-

construtivista, é proposta uma combinação da

noção de “tradição”, de Feyerabend, com as idéias

Epistemologia contemporânea e saúde: a luta pela verdade
e as práticas terapêuticas
Contemporary epistemology and healthcare: the struggle for truth and therapeutic practices

de estilo e coletivo de pensamento de Fleck e com

visão não-moderna de Bruno Latour, para o

reconhecimento, estudo e aplicação de medicinas

ou racionalidades médicas distintas de forma

simétrica, sem adesão a priori a uma delas. A

partir dessa combinação é possível reconhecer

estruturas sócio-cognitivas especializadas de

saber/prática em saúde-doença (“tradições de

cura”) portadoras, por hipótese, de eficácia,

passíveis de estudo, comparação e oferta como

recurso terapêutico à população. Nessa proposta,

a biomedicina é uma dessas tradições de cura.
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