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We have become so used to the atomistic 

machine view of the world that originated with 

Descartes that we have forgotten that is a 

metaphor. We no longer think, as Descartes did, 

that the world is like a clock. We think it is a clock 

(Biology as ideology, R.C. Lewontin, 1991).  
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Resumo 

 

Desde, pelo menos, as últimas quatro décadas, o cenário nosológico com o qual se defronta o 

campo da Saúde Pública, se mostra cada vez mais complexo e incerto diante da emergência, 

reemergência e recrudescência de doenças infecciosas. Isso é parte das mudanças sociais 

contemporâneas que se experiencia e estão sendo conformadas na interface entre natureza e 

sociedade. Compreende-se que o desenvolvimento tecnocientífico tem se mostrado 

ambivalente para lidar com essas doenças pois, se de um lado, a sociedade demanda e produz 

mais ciência e tecnologia (C&T) em saúde, de outro, um crescente número de situações de 

saúde não respondem às incorporações tecno-científicas ou mesmo foram criadas, 

reflexivamente, por essas práticas. Tomou-se como recorte empírico desta pesquisa o vírus e a 

doença zika, consideradas expressão das doenças infecciosas emergentes. O objetivo geral foi 

compreender a constituição sociobiológica destas doenças à luz da teoria da modernização 

reflexiva. Como abordagem teórico-metodológico elaborou-se uma articulação entre a teoria 

da modernização reflexiva e um enfoque construtivista dos fatos científicos. Compuseram os 

materiais de pesquisa um conjunto de artigos selecionados sobre o vírus e a doença zika e um 

conjunto de textos sobre o contexto sociopolítico de instauração de pesquisas médico-

científicas na África Oriental, onde se identificou pela primeira vez o vírus da zika. A partir 

disso elaborou-se a história da gênese sóciocientífica do vírus zika e da doença por ele causada 

para mostrar as interações entre humanos e não humanos envolvidas nas circunstâncias de 

expansão da modernidade industrial capitalista e das atividades científicas, nos primórdios e no 

meado do século XX, para o continente africano. Além disso, identificou-se que os métodos e 

técnicas científicos produziram condições para o surgimento de novas situações de doença. 

Compreende-se que essa análise lança um olhar sobre as doenças infecciosas emergentes no 

âmbito dos paradoxos e ambiguidades constitutivos da sociedade tecnocientífica 

contemporânea.  

 

 

Palavras-chave: Ciência e Tecnologia; Doenças Infecciosas emergentes; zika; Saúde Pública; 

Mudanças sociais. 
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Abstract 

Since at least the last four decades, the nosological scenary faced by the Public Health field has 

shown off to be increasingly complex and uncertain before the emergence, reemergence and 

recrudescence of the infectious diseases. These are part of the contemporary social changes that 

are being experienced and shaped at the interface between nature and society. It is understood 

that techno-scientific development has been ambivalent in dealing with these diseases. On one 

hand, society demands and produces more science and technology in health and, on the other 

hand, an increasing number of health situations have shown to be unresponsive to the technical 

incorporations or even have been reflexively created by these practices. In this research, zika 

virus and disease were taken as an empirical clipping, considering them, an expression of 

emerging infectious diseases. In light of the reflexive modernization theory, the general 

objective was to understand the sociobiological constitution of emerging and reemerging 

infectious diseases. As a theoretical-methodology approach, we elaborated an articulation 

between the social construction analysis of scientific facts and the theory of reflexive 

modernization. The research materials consisted on a set of selected articles on the zika virus 

and disease and a set of texts on the socio-political context of medical-scientific research in 

East Africa, where the zika virus was identified for the first time. From this, we formulated on 

the socio-scientific history of the genesis of the zika virus and the disease caused by it. This 

work highlights the interactions between humans and non-humans that proceeded in the 

circumstances of expansion of capitalist industrial western modernization and scientific 

activities, in the early and mid- century, to the African continent. In addition, it was identified 

that scientific methods and techniques produced conditions for the emergence of new, artificial-

natural situations. It is understood that this analysis takes a look at emerging infectious diseases 

in the context of the paradoxes and ambiguities that constitute contemporary technoscientific 

society. 

. 

 

Keywords: Science and Technology; Emerging Infectious Diseases; zika; Public health; Social 

changes 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Diz-se que uma tese de doutorado deve apresentar algo novo, uma “contribuição 

original”. Original não só no sentido de inédito, mas também, como entendo, de algo de caráter 

próprio, pessoal. De certa forma, toda tese possui alguma coisa de original neste último sentido, 

afinal, em amplo espectro, é relativo à apreensão do sujeito cognoscente acerca de objeto, a 

partir de bases teóricos-metodológicas julgadas por ele, inserido em uma comunidade 

intelectual, em certo tempo e espaço, como adequadas e profícuas para a compreensão de seu 

objeto.  

A que pergunta que me vem então é: o que este trabalho tem de singular, próprio? 

Essa questão foi se impondo ao longo do desenvolvimento desta tese à medida eu 

verificava que portava uma noção bastante circunscrita e reduzida a respeito do trabalho 

científico, sobretudo na relação entre sujeito e objeto. Entendia a ciência como algo que 

demandava um necessário afastamento entre o sujeito do conhecimento e seu objeto de estudo, 

entre pesquisador e a coisa pesquisada. E fui me dando conta quanto aos métodos teóricos-

epistemológicos nos quais fui formada durante parte significativa do meu percurso acadêmico 

e que sustentavam esse entendimento.  

Com uma graduação em bioquímica, iniciação científica e mestrado em Biociências na 

Faculdade de Farmácia e Bioquímica de Ribeirão Preto (FCFRP/USP), com ênfase na linha de 

genética e biologia molecular, e uma passagem pela pesquisa básica e clínica em empresa 

privada, a atividade científica se colocou como um empreendimento “elevado” por meio do 

qual os cientistas buscavam trabalhar para tratar e curar as doenças, criando fármacos e formas 

de preveni-las.   

Nesse caminho se formou profunda estranheza pela forma como transcorria a atividade 

científica, tanto na universidade como nas instituições privadas, sobre as expectativas de saúde 

e de doenças que daí emergiam e o uso dos resultados gerados e desejados de pesquisas 

científicas. Minha percepção era de que a comunidade científica, da qual eu participava, 

produzia uma ciência na qual não havia espaço para a reflexão. O fazer científico deveria estar 

alinhado a um paradigma (termo criado pelo físico e historiador da ciência Thomas Kuhn com 

o qual vim a ter contato anos depois) e à responder a demandas relativas aos financiamentos 

públicos e privados, aos interesses de pesquisa de laboratórios, à disponibilidade de 

equipamentos, reagentes, etc... Os objetivos propalados, no caso dos meus trabalhos, eram de 



 
 

produzir marcadores moleculares para as doenças consideradas insidiosas, identificá-las antes 

mesmo que pudessem acometer os indivíduos. Mas, contraditoriamente ao alto grau de 

incorporação de C&T que se deseja (e se alcançava), os produtos gerados com os estudos não 

pareciam trazer uma melhor saúde, uma vida melhor. O que se desejava obter era (é?) um 

afastamento, a qualquer custo, das doenças. Teríamos então um mundo sem doenças?   

Depois de Kuhn, enxerguei diversas das minhas questões na obra de autores como Bruno 

Latour, Ludwick Fleck, Madel Luz, Ulrich Beck, para citar alguns. As aproximações com esses 

autores abriram um horizonte que passei a perseguir. A compreensão sobre o fazer científico 

foi se tornando complexo e se inscrevendo no tempo, em mim; bem como os sentidos e 

significações de saúde, doença.  

Muito me surpreendi ao ler no “Discurso do Método” de Descartes, obra e autor cânones 

do pensamento científico ocidental, a forma absolutamente implicada do autor na exposição do 

SEU MÉTODO que conduz A SUA RAZÃO. Retoma a infância, seus caminhos escolares, 

paixões pela poesia e pela matemática, elementos que me pareciam longe de qualquer trabalho 

que merecesse a marca de científico.  

Voltando à minha questão imbuída do espírito cartesiano por mim “descoberto”, o que 

sobressai - de sobressalto - é a aproximação, pertinente e inexorável, entre sujeito e objeto que 

ocorre quando o sujeito se verte ao ato de pesquisar-pensar na tentativa de compreender o real, 

o que não ocorre, sem o movimento simultâneo de pensar o seu lugar nele. Só parece ser 

possível pesquisar-pensar um objeto na medida em que ele faz parte da experiência subjetiva 

do sujeito cognoscente, daquilo que enlaçou questões do sujeito, questões do mundo, questões 

“da ciência”.   

Isso me encaminha para o ponto que considero singular. As questões e dificuldades de 

pertencer e permanecer nas disciplinas científicas estabelecidas no processo especialização da 

ciência moderna e de pensar as coisas do mundo, grosso modo, vinculado às ciências naturais 

ou às humanas, se expressam no debate proposto sobre o dualismo moderno natureza-cultura 

associados aos processos de adoecimento. Esse par, trabalhado majoritariamente ao longo da 

modernidade como oposição, compõe tanto minhas inquietações acerca dos processos de saúde 

e doença que acometem os humanos como a própria substância que compõe esse ser vivo 

identificado como da espécie humana.  

Fiar-se no caminho científico me impôs escolher entre disciplinas, entre aquelas das 

ciências humanas ou das ciências naturais/biológicas, mas com o tempo e diversas leituras, essa 

escolha se mostrou inócua, já que não seria possível tentar compreender o que nos cerca, a nós 



 
 

mesmos e nossos processos de adoecimento, sem pensar os entrelaçamentos do humano em sua 

constituição material/orgânica e sua forma de organização social historicamente situadas.  

Assim, percorri um caminho em ziguezague, costurando e pensando esse par expresso 

em mim e nas complexidades que compõem o conhecimento humano da natureza (já que 

somente esse é possível); em suma, expresso no entrincheiramento dos sujeitos e dos objetos 

em “gavetas disciplinares”. Para pensar a saúde e a doença nos humanos adentrei os caminhos 

das ciências “naturais”, e depois, segui para as ciências “humanas”, e com fundamento nestas 

adentrei novamente aquelas, com novas questões e perspectivas.  

Minhas indagações quanto a ciência, saúde e doença se expressaram, em parte, na 

confecção deste projeto de pesquisa no qual me debrucei no fenômeno das doenças infecciosas 

emergentes que vinham e (e vêm) tomando a cena nas preocupações de Saúde Pública ainda 

mais nos tempos de hoje. Lançar luz quanto a isso com base na produção cientifica foi um 

retorno ao universo dos artigos científicos-experimentais por outros ângulos, abrindo novas 

questões, permitindo observar processos, indagando acerca de objetos que foram por algum 

tempo “tão naturais”. Objetos que se revelam na relação com os cientistas humanos, na sua 

prática social de fazer ciência, de fazer o mundo no processo de modernização da sociedade 

industrial.  

Obviamente que não há nenhuma intenção de dizer contra a ciência ou sugerir que 

devemos desistir dela. De modo algum! Os caminhos aqui percorridos pretenderam perscrutar 

suas contradições, suas formas de ação e de produção do mundo no qual estamos inseridos. 

Trata-se mesmo de inserir a ciência como uma atividade social, produzida no seio da sociedade, 

por humanos organizados de certo modo.  

Esses olhares se desenvolveram através da análise dos processos socio-científicos que 

culminaram na descrição de um novo vírus, o vírus da zika, considerado como causa de uma 

doença infecciosa enquadrada no contexto das doenças infecciosas emergentes e que ganhou a 

cena nacional e internacional entre 2015-2016.  

As análises empreendidas são apresentadas da seguinte forma: nos Capítulos 1, 2 e 3 

constam o problema da pesquisa e suas interconexões. No primeiro capítulo, a tensão natural e 

social constitutiva dos processos de saúde e doença; no capítulo segundo considerações sobre 

a emergência de novas doenças, o que foi nomeado pelo campo biomédico de doenças 

infecciosas emergentes e reemergentes, e no capítulo terceiro uma breve história da ciência 

moderna, seu progresso e efeitos na sociedade e na própria ciência.  

No Capítulo 4 apresenta-se a zika como expressão do fenômeno das doenças infecciosas 

emergentes, os objetivos e os procedimentos práticos, teóricos e metodológicos desta pesquisa.  



 
 

No Capítulo 5 encontram-se as análises e resultados que estão organizados de forma 

cronológica de edições dos artigos e de acordo com as questões científicas neles postas. 

Sumariamente, em um primeiro momento, os processos científico-laboratoriais relativos ao 

surgimento do vírus, depois aqueles concernentes ao transmissor do vírus e, por último, aqueles 

a respeito da doença manifesta no ser humano causada por esse novo vírus encontrado.    

No Capítulo 6 apresenta-se o movimento do objeto zika apreendido nas análises dos 

artigos em sua relação direta com o desenvolvimento científico e tecnológico do campo das 

ciências da vida e da saúde.  

No capítulo 7 as relações entre natural e social, denominadas de processos 

sociobiológicos, identificadas implícita e explicitamente nas análises dos artigos e a descrição 

de produtos biológicos socialmente criados por meio da técnica.  

E, enfim, no capítulo 8, há um breve apanhado dos principais pontos desenvolvidos nos 

capítulos, expondo articulações dos resultados com o problema da pesquisa e desdobramentos 

que se procederam com base na literatura utilizada. 



15 
 

1 O OBJETO EPIDEMIOLÓGICO NA TENSÃO ENTRE O NATURAL E 

O SOCIAL  

 

Sob um enfoque suscinto, a Epidemiologia Moderna é definida como a ciência que 

estuda os determinantes e a distribuição dos processos saúde-doença nas populações, tendo se 

tornado o domínio científico central da Saúde Pública (ROUQUAROL e GOLDBAUM, 1999; 

AYRES, 2001).    

Os elementos que compõem a definição constituem-se como constructos sócio-

históricos, sobretudo modernos, elaborados em e na relação com o desenvolvimento das 

sociedades industriais. No processo histórico de composição e remodelamento do objeto 

epidemiológico, diferentes combinações de conceitos – transmutados, modernizados, 

ampliados e restringidos; enraizados em certo tempo/espaço – modularam-no. Em verdade, a 

história de constituição da Epidemiologia como disciplina científica ocorre em reciprocidade à 

própria história de composição de seu objeto; decorrência tanto das transformações de 

processos coletivos de saúde e doença no tempo, quanto da forma ocidental moderna de abordá-

los (AYRES, 1993).  

Data dos séculos XVIII e XIX a constituição das bases sociopolíticas e científicas da 

Epidemiologia, instituindo-se com fundamento na matriz disciplinar da higiene pública (ou 

social) de corte socionaturalista, nos termos de Ayres (2001, 2002): aquela que estudava as 

relações sanitárias das pessoas e o meio ambiente com a finalidade de intervir nessa relação 

para o bem dos humanos. No plano teórico-epistêmico-discursivo, por meio de compilações de 

estatísticas vitais e estudos de morbidade, buscavam-se padrões no adoecimento e elementos 

que explicassem a saúde e a doença dos indivíduos e servissem para o delineamento de 

intervenções de conservação da saúde da população. De forma sintética, com base em uma 

delimitação objetiva da doença no corpo social poder-se-ia reestruturar o social e afastar as 

condições “naturais” do adoecer (AYRES, 2001).  

A investigação do médico John Snow, de meado do século XIX, sobre o cólera em 

Londres, é um dos trabalhos considerados paradigmáticos do início da conformação da 

Epidemiologia. Como expõem Costa e Costa (1990), Snow elabora uma descrição minuciosa 

da rede de processos relacionados à doença a fim de compreender e inibir a infecção. O objeto 

de Snow era “a doença em todas as dimensões (...), em todos os ângulos e nuanças possíveis 

(...)” (p. 169-170).   
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 Com essa perspectiva, a Epidemiologia emerge, historicamente, como um discurso 

científico moderno sobre a esfera do social, passando a compor de forma sistematizada a 

estruturação das políticas dos Estados Nacionais no século XIX, tendo em vista o processo de 

produção e acumulação capitalista que passou a demandar o aumento do controle das relações 

e espaços sociais em razão do agravamento da degradação das condições de vida. Isso se 

materializou na expansão de políticas e práticas sanitárias que fossem atinentes às exigências 

do projeto político-econômico capitalista (AYRES, 2001).  

Do desenvolvimento dos saberes e práticas epidemiológicos ao longo do século XIX, 

constituiu-se uma mentalidade científico-sanitária, objetificada na dimensão social da 

experiência humana da saúde e da doença, que fundamentou as transformações que se 

procederam na Epidemiologia e em seu objeto (AYRES, 2001).  

No fim do século XIX e primórdios do século XX, uma paulatina mudança de rota 

epistêmica começa a se processar e a configurar a ciência epidemiológica moderna, a chamada 

“nova epidemiologia” (AYRES, 2011, p. 112). A aproximação com investigações médicas e 

experimentais de base biológica/individual, com referência na patologia de experimento e na 

bacteriologia, participam de um processo de mudanças que se procede no objeto 

epidemiológico, que passa a se constituir de contornos eminentemente biológicos vinculados 

às noções de organismo, de germe causador e de transmissão (AYRES, 2001).   

Segundo Czeresnia (1997) ao analisar a gênese do conhecimento epidemiológico a partir 

do conceito de transmissão, a emergência da anatomia patológica, da observação minuciosa, 

quantitativa e rigorosa do corpo orgânico morto-doente, criou condições de possibilidade de 

compreensão do interior do corpo como o cerne dos processos patológicos. Procedeu-se a uma 

mudança do foco das relações causais dos sentidos do tato e do olfato – por exemplo, na 

assunção de causalidades ligadas aos odores fétidos ou os ares pútridos – para o sentido da 

visão, daquilo que poderia ser claramente observado e tornado objeto nos estudos de 

experimentos anatomopatológicos do corpo e de seus componentes. A doença passou a ter uma 

correspondência com alguma lesão orgânica produzida no corpo por certo agente e ela estaria 

associada aos sintomas e sinais da doença. Essa mudança de foco sensitivo fundamentou uma 

transformação epistêmica no entendimento da propagação das doenças epidêmicas e dos 

processos de adoecimento.  

 
Conhecer a doença passou a ser o desvendamento de uma trama orgânica que 

se produz no espaço corporal e que possui determinações causais. Esta 

caracterização foi a marca do que passou a significar conhecer o corpo e a 

doença, e foi, também, a configuração de uma nova forma de olhar a 

transmissão de doenças a partir do século XIX (CZERESNIA, 1997, p. 60).  
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Essa mudança se estendeu e aprofundou com a emergência da teoria microbiana das 

doenças e de campos disciplinares caudatários dela, tais como a bacteriologia e a imunologia, 

que, segundo o princípio da especificação entre doença e germe causador, orientaram a 

investigação por estímulos causais expressos no corpo e suas formas de transmissão. Também 

com criação de instrumentos e técnicas que permitiram ampliar a visão dos corpos e dos agentes 

causais, tornando visível coisas “invisíveis”. Nesse movimento, 

 

(...) firmou-se no pensamento médico a hegemonia do orgânico. A 

racionalidade científica na medicina estruturou a explicação dos fenômenos 

com base no estudo de mudanças morfológicas, orgânicas e estruturais. 

Consolida-se dessa maneira a passagem da medicina para uma epistéme 

moderna (CZERESNIA, 1997, p.61, destaque da autora).  

 

Uma episteme do conhecimento médico que adentra, gradualmente, a epidemiologia, 

passando a fundamentá-la e a circunscrever seu objeto à clínica e seu dialeto 

anátomofisiopatológico. (AYRES, 1993; 2011).  

Assim, na interação medicina-bacteriologia, por volta do fim do século XIX, 

constituem-se as bases teórico-epistemológicas da Epidemiologia Moderna, sob a noção de 

transmissão e articulada ao surgimento da medicina moderna, nos termos de Ayres (2001) 

“quando os saberes orientados para a superação política dos obstáculos sanitários se reorientam 

nos moldes de um controle de “mecânica da transmissão” de agentes danosos do meio externo 

à intimidade do organismo” (p.99).  

Dessa breve retomada, em termos gerais, sobre as origens da conformação teórico-

epistemológica da Epidemiologia, identifica-se a constitutiva tensão entre o social e o biológico 

de seu objeto, instalada na busca de mediações e modelos explicativos que apreendam os 

processos de adoecimento das populações.  

Ao longo do século XX, a Epidemiologia, que buscava produzir saberes sobre os 

determinantes externos do adoecimento com vistas ao “controle político-científico deste meio” 

(FOUCAULT, 1982, p.93), passou buscar relações entre um determinado evento e seu 

antecedente causal, se utilizando de lógicas probabilísticas traduzidas no conceito de risco 

epidemiológico. 

Ayres (2008; 2011) identificou, a partir da produção científica, discursiva e 

epidemiológica de 1872 a 1965, três momentos do desenvolvimento teórico-epistêmico do 

discurso sobre o risco na Epidemiologia Moderna: (1) Epidemiologia da Constituição (1872-

1929), (2) Epidemiologia da Exposição e (3) Epidemiologia do Risco (1945-1965).   
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Consoante o marco de fundação socionatural do campo, na primeira fase entendia-se o 

comportamento coletivo de doenças como resultado das interações em um dado meio externo, 

dos organismos humanos entre si, com outros seres vivos e com elementos não orgânicos. 

Interessava ao campo os fatores nocivos – os determinantes – que tornavam as condições do 

meio externo insalubres aos grupos humanos, produzindo, como análise científica, estudos 

populacionais de caráter descritivo, inquéritos de mortalidade e morbidade e relações com 

dados demográficos (AYRES, 2008; 2011).  

No momento posterior, a fase de Exposição, mormente em consequência do progresso 

técnicocientífico da Imunologia e Microbiologia, o intento de encontrar os elementos nocivos 

do meio aufere feições de latência, na lógica de verificar, desde a análise da população doente, 

quais as oportunidades de exposição ao agente causal de uma população susceptível. Dessa 

conformação discursiva, identifica-se as bases para a terceira fase, a do Risco (AYRES, 2008; 

2011). 

Com a prosperidade dos métodos estatísticos e da eficiência científica, tanto sob o 

aspecto da produção de conhecimento como de práticas, o objeto epidemiológico recebeu um 

incremento na perspectiva do conhecimento estatístico, com a inclusão de cálculos de 

probabilidades (de risco) e associações determinísticas do adoecimento de certa população. Os 

estudos epidemiológicos deveriam fornecer “subsídios para o controle e monitoramento das 

chances de adoecimento dos indivíduos, conforme suas diversas situações sociodemográficas e 

comportamentais” (AYRES, 2011, p. 1307). O autor destaca o processo de virtualização do 

objeto epidemiológico, em seus termos, que se consolidou com a emergência da Epidemiologia 

do risco. Com o desenvolvimento das técnicas biomédicas, os estudos ganharam um caráter 

especulativo diante da capacidade de se inventariar o potencial do meio externo e interno aos 

organismos identificando aspectos que aumentariam ou diminuiriam as chances de o indivíduo 

adoecer.  

Desse percurso se destaca que conhecer o conjunto dos fatores determinantes 

vinculados ao hospedeiro, ao meio ambiente e ao agente etiológico passou a constituir-se como 

o objeto principal da Epidemiologia; empreendido, de modo hegemônico, sob a matriz das 

ciências biológicas, tanto do ponto de vista da compreensão da saúde e da doença vinculado à 

clínica e às condições anatomo-fisiopatológicas do corpo dos indivíduos, quanto na 

investigação dos determinantes ambientais  (físicos, químicos e biológicos) que geram as pré-

condições para instauração da doença (IANNI, 2018; AYRES, 1993; ROUQUAROL e 

GOLDBAUM, 1999).  



19 
 

Com vistas operacionais, o campo epidemiológico, por volta dos anos 1970, englobou 

e articulou o modelo de conceito multicausal da história natural da doença, circunscrevendo a 

saúde e a doença como processo composto de duas fases subsequentes: o período 

epidemiológico (pré-patogênico) e o patológico, respectivamente antes e depois da instalação 

da patogênese. Precipuamente, o processo de adoecimento poderia ser interrompido e/ou 

regulado atuando-se sobre essas fases, mas preferentemente, na fase pré-patogênica, em 

condicionantes físicos e químicos, biopatogênicos, agentes nutricionais, agentes genéticos, 

determinantes econômicos, culturais e psicossociais (ROUQUAROL e GOLDBAUM, 1999).   

Esse modelo compôs o método de operação básico da Medicina Preventiva que, 

interpelando a Epidemiologia a fornecer os possíveis condicionantes do adoecimento de 

indivíduos, elaborou, por associações estatísticas entre conceitos e dados epidemiológicos, 

discursos e práticas, com o propósito de promover atitudes preventivas. É bastante sugestivo, 

portanto, que o primeiro período do modelo da história natural da doença seja denominado de 

epidemiológico pois “(...) a epidemiologia [foi/é] o principal elemento para o conhecimento da 

história natural das doenças para fornecer as bases para a sua prevenção” (FREITAS apud 

AROUCA, 2003, p.45).  

Nessas bases, o objeto epidemiológico se complexificou e, intentando abarcar as 

múltiplas determinações do processo saúde-doença, alcançou provável “mediação equitativa” 

entre biológico e social, já que as variantes “explicativas” da instalação da patogênese seriam 

consideradas, teoricamente, de forma simétrica.  

No entanto, desdobrou-se desse movimento – que encerrava perspectivas de superação 

do modelo biomédico/biológico reducionista – o entendimento de que os determinantes sociais 

foram tratados de forma secundária, residuais ao biológico, e de que o social foi apreendido de 

forma bastante restrita, desconsiderando as relações sociopolíticas, instituídas no tempo/espaço, 

no entendimento dos processos saúde-doença. A Epidemiologia e seu objeto mantiveram-se 

aderentes, predominantemente, ao modelo explicativo biológico/biomédico e ao da história 

natural da doença relativamente ao objeto-clínico (IANNI, 2018; ROUQUAROL e 

GOLDBAUM, 1999). Ademais, como analisa criticamente Arouca (2003), o modelo de 

multicausalidade tratou as redes de relações causais como lineares e homogêneas, a-históricas, 

naturalizando-as em “fatores” ligados ao meio ambiente, ao agente e ao hospedeiro e “assim, 

ao tornar-se natural o paradigma [da história natural da doença] deixou de ser histórico e 

metamorfoseou-se em mito, na medida em que uma das funções do mito é exatamente o de 

fazer desaparecer a história de seu objeto” (p. 174).   
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Apoiada nessas críticas, a Epidemiologia, em especial a latino-americana, propôs certa 

abertura ao social por meio da matriz histórico-materialista, vinculando o processo saúde-

doença e seus determinantes às relações sociais de produção capitalista. Expressou essa 

transformação o conceito de determinação social do processo saúde-doença, instaurando o 

social sob os marcos epistemológicos da sociologia clássica, fundamentado nos aspectos 

socioeconômicos e políticos, tais como distribuição de renda, desigualdades de acesso aos 

serviços de saúde e classes sociais (IANNI, 2018).  

A autora, inquirindo os Anais de Congressos Brasileiros de Epidemiologia no período 

de 1990 a 2002 sobre as relações entre social-biológico ali presentes, registra que o social 

aparece em contraposição ao biológico, “como se a sociedade e a natureza pertencessem a 

universos diferentes, não constitutivos de uma única totalidade, não estivessem em constante e 

mútua inter-relação” (IANNI, 2018, p.175) E o biológico surge como subjugado ao social, 

como um atributo individual e detentor de objetividade e diversidade.  

Dessa forma, como dito, desde as origens da conformação teórico-epistemológica da 

Epidemiologia e de seu objeto, e estendendo-se no tempo, inscreve-se uma constante tensão 

entre biológico e social relativa aos processos de saúde e doença nas populações e que se assenta 

na complexidade de compreender a vida em suas relações sociais historicamente situadas.  

É possível encontrar as bases teórico-epistemológicas dessa dualidade na constituição 

da racionalidade moderna (LUZ, 2004; IANNI, 2018) figurada no cogito cartesiano – formação 

dual do homem em res cogitans (coisa pensante) e a res extensa (coisa extensa) – situando de 

um lado, o sujeito do conhecimento científico e, de outro, os objetos a serem explicados: o 

corpo humano e a natureza, objetificados. A noção central é a de que o sujeito cognoscente, por 

meio do conhecimento racional lógico-matemático, descobre a natureza. A natureza se expressa 

através da matemática e os homens apreendem sua linguagem tornando-se “senhores e 

possessores da natureza” (DESCARTES, 2001, p. 69).  

Desse dualismo gnosiológico desdobram-se duas séries de predicados: o que é 

considerado biológico/natural estaria vinculado ao imudável, ao não humano, ao primitivo, 

àquele que age no mundo sob os instintos e poderia ter sua ação apreendida pela razão humana, 

sendo objeto das ciências naturais. Já aquele que é social, seria o humano, imerso na cultura, 

entendido como objeto das ciências humanas e sociais (LUZ, 1989).  

Há uma literatura contemporânea – Luz, Castro, Latour, Beck, Ianni, entre tantos autores 

e autoras – que vem registrando, em diferentes campos disciplinares, a impossibilidade 

compreender os fenômenos contemporâneos aderidos a essa separação.   
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Etnografias de povos indígenas revelam cosmologias e concepções que se mostram 

irredutíveis a essa distinção ontológica. Tais trabalhos, engendrados pelo princípio de que “toda 

experiência de uma outra cultura nos oferece a ocasião para se fazer uma experiência sobre a 

nossa própria cultura” (CASTRO, 2018, p. 21), inseriram novas perspectivas nas investigações 

realizadas pelos e sobre os “povos modernos”, constituindo-se como deflagradores de um 

“embaçamento” dos limites dessa divisão.  

A questão ambiental atual, por exemplo, expõe a ineficiência de se operar por meio 

dessa separação, pois 

  

problemas ambientais não são problemas do meio ambiente, mas problemas 

completamente – na origem e nos resultados – sociais, problemas do ser 

humano, de sua história, de suas condições de vida, de sua relação com mundo 

e com a realidade, de sua constituição econômica, social e política (BECK, 

2011, p. 99, destaques do autor). 

 

Os problemas ambientais “religam” pontos da realidade considerados desconexos e, por 

conseguinte, abarcados por abordagens teórico-epistemológicas e/ou socioantropológicas 

circunscritas ou ao campo das ciências naturais ou ao das ciências sociais e humanas 

(LATOUR, 2013).   

No campo da saúde, Ianni (2018) verificou que os estudos epidemiológicos vêm 

reconhecendo que as fronteiras dessa separação estão cada vez mais porosas quando se observa 

a saúde, a doença e a vida das populações.    

Latour (2013) inicia seu clássico livro Jamais Fomos Modernos narrando diversos 

acontecimentos, constantes das páginas de jornais, sobre avanços em ciência e tecnologia 

(C&T), efeitos colaterais que deles derivam e acordos (e desacordos) políticos, locais e 

internacionais, nos quais o conhecimento científico disponível não alcança classificá-los e, 

menos ainda, tratá-los, pois, se tratam de situações, a um só tempo, de economia, política, 

ciência, problemas de saúde e de meio ambiente, entre outros. No entanto, continua o autor, os 

especialistas intentam classificar seguindo a separação: de um lado o interesse, o poder e a 

política que seriam concernentes aos seres humanos, e do outro a natureza e suas ontologias. 

Para Latour (2013) essas situações expressam sobreposições de formas híbridas, mistos de 

natureza e cultura, e essa distinção entre aquilo que seria da ordem natural e aquilo que seria da 

ordem social é uma espécie de adesão ideológica da modernidade que, atualmente, tem se 

mostrado ineficiente diante da imensa proliferação de acontecimentos que não mais respeitam 

os limites dessa divisão.  
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Seguindo Latour (2013) ainda, essa separação nunca teria se concretizado, pois os 

modernos, criando seu mundo por meio de práticas sociais acabaram, não intencionalmente, 

produzindo e disseminando esses híbridos. A tese do autor é a de que os modernos acreditam 

que operam por meio de dois conjuntos de práticas distintas: as práticas de tradução, que 

acarretam uma mistura de gêneros e disciplinas, propiciando a hibridização de seres em 

natureza e cultura, e por práticas de purificação, que separariam em zonas ontológicas distintas 

aquilo que pertenceria à natureza e o que pertenceria à cultura. Ser moderno, em termos 

latourianos, é confiar que se age por meio dessas práticas separadamente, e, por consequência, 

considerar-se oposto ao que é pré-moderno/tradicional, àquele que misturaria essas práticas.     

O conceito de moderno, portanto, “é um produto histórico-social, uma formulação 

ideológica que se expressa pela denominação modernocêntrica, com relação a outras formações 

sociais, as tradicionais e antigas” (IANNI, 2018, p. 33).  

A modernidade, como projeto organizativo de sociedade e de natureza, nasce no 

processo de dissolução da sociedade agrária e emergência da sociedade industrial capitalista. 

Nos termos de Beck (2011), a primeira modernidade surge pela desincorporação de formas 

tradicionais da sociedade medieval – vínculos e relações sociais impostos pelas tradições 

religiosas e consanguinidade – e a reincorporação das formas sociais industriais – trabalho 

assalariado, classes sociais, família nuclear, crença na ciência e na técnica, etc. Esta sociedade, 

pelo menos desde os anos 1960, vem experimentando mudanças profundas nas suas dinâmicas 

e estruturas sociais fundantes, produzindo contornos de nova configuração social e novas 

formas sociais. Diferentes conceituações intentam expressar esse período de mudanças: pós-

modernidade, segunda modernidade, modernidade tardia, fase contemporânea (GIDDENS 

1997; BECK, 1997, 2011; IANNI, 2018).  

Essas mudanças sociais ocorrem pelo processo, denominado por Beck (1997), de 

modernização reflexiva, isto é, um processo de modernização que se procede da 

autotransformação de formas e relações da sociedade industrial na continuidade radicalizada 

da modernidade, isto é, na “modernização da modernidade” (BECK, 1997, p. 14).  

Uma das dinâmicas sociais evidenciadas como cerne dessas transformações é a 

recente preocupação com as questões ambientais/ecológicas – desmatamento, aquecimento 

global, mudanças climáticas, contaminação do solo e dos seres vivos por substâncias químicas, 

perda de biodiversidade, entre outros.  

Na primeira modernidade considerava-se a natureza como fonte inesgotável de recursos 

para os seres humanos, parte constitutiva do projeto de progresso moderno, devendo ser por 

eles controlada. Os seres humanos estariam fora da natureza, ela seria “associal” (BECK, 2011, 



23 
 

p.98). Na segunda modernidade as questões relacionadas ao meio ambiente irrompem as esferas 

política, econômica e social; a natureza se integra à civilização e se torna “segunda natureza” 

(BECK, 2011, p. 9), aquela transformada pelo humano. A sociedade, que na primeira 

modernidade entendia-se como autônoma em relação à natureza, dominando-a, se vê 

confrontada com uma natureza radicalmente modificada, que traz ameaças inesperadas, 

produzidas pela própria sociedade no transcurso da modernização (BECK, 1997; 2011).  

A contar pelo menos desde a década de 1960 – marcado pelos trabalhos da bióloga 

estadunidense Rachel Carlson, se aprofundando nos anos seguintes com a realização de fóruns 

e conferências internacionais; o primeiro deles em 1972, em Estocolmo, sob o título de 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano; e com a ampliação dos 

movimentos ecológicos e dos partidos verdes – o debate sobre o “meio ambiente” se 

intensificou e ganhou novos delineamentos, tornando-se dimensão central da sociedade 

contemporânea e, de fato, uma discussão sobre meio ambiente e sociedade, colocando na ordem 

do dia os entrelaçamentos ecológicos, sociais, econômicos e políticos. Beck (1997) escreve que 

no contemporâneo “(...) “o ambiente” na verdade não se encontra mais alheio à vida social 

humana, mas é completamente penetrado e reordenado por ela” (p.8). 

Como lidar, por exemplo, com a contaminação disseminada de agrotóxicos? Não parece 

ser possível eliminar por completo o estrago feito. É insuficiente proibir o uso dessas 

substâncias pois elas já estão por toda parte: nos mares, rios, ar, sob sol; nos humanos e não 

humanos (CASTRO, 2022).  

Diante de transformações das dinâmicas estruturadoras da sociedade (e da natureza) que 

vimos experimentando, como elaborar mediações entre natural-social mais condizentes com a 

realidade contemporânea e com a complexidade dos processos de saúde-doença nas 

populações? Por quais vias levar a reflexão?  

Ianni (2018) fornece pistas a partir da análise dos Anais de Congressos de 

Epidemiologia de 1992 a 2002, em que conclui que “predominam nos dez anos dessa produção 

concepções ainda simplificadoras dessa relação [biológico-social]” (p.185) assinalando 

também formulações provocadoras que emergem, particularmente, quando a Epidemiologia se 

depara com conceitos e modelos explicativos módicos e conflitantes diante de novas (ou 

antigas?) doenças infecciosas.   

Dessa forma, seguindo as indicações de Ianni (2018), nota-se que a própria divisão 

clássica entre doenças infecciosas – causadas por microorganismos que habitam o mundo 

natural – e doenças crônicas – não infecciosas, adquiridas, determinadas por hábitos sociais – 

se sustenta na separação entre biológico e social.  
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O desenvolvimento tecnocientífico identifica microorganismos como partícipes da 

patogênese de certas doenças crônicas, como, por exemplo, a úlcera gástrica que por tempos 

foi presumida como afecção inflamatória de natureza psicossomática, hoje é reconhecida como 

infecção bacteriana (GRISOTTI, 2010). 

Sobre as doenças causadas por microrganismos, Ianni (2018) registra a conexão entre a 

emergência da doença da “vaca louca” em humanos e a criação de gado para consumo. Essa 

doença é causada por um príon que, até os anos 1980, tinha como reservatório bodes, carneiros 

e cabras. A utilização das carcaças destes animais como alimento do gado promoveu a 

possibilidade da infecção do gado e do homem. Já se conhecia quadros infectantes desse agente 

que provocavam rara doença nomeada de encefalopatia infecciosa humana. Porém, a doença 

adquirida pelo consumo de carne de gado contaminada mostrou-se mais agressiva, de mais 

longa duração e manifestada principalmente, por sintomas psiquiátricos (UJVARI, 2003).   

Em outro exemplo, Wallace (2020) destaca o papel da distribuição mundial da pecuária 

industrial para consumo humano na produção de novos patógenos, tais como os da gripe aviária 

e da gripe suína. A expansão na monopecuária mecanizada avícola e suína para diversas regiões 

do Sul Global1 gerou condições sóciogenéticas para o surgimento de vírus recombinados 

capazes de realizar o “salto zoonótico” entre espécies, produzindo novas enfermidades.  

Diante do desenvolvimento científico-industrial da sociedade moderna, as doenças 

crônicas ganham nuanças “etiológicos” e as doenças infecciosas “causas sociais”, com a 

produção de híbridos de natureza e sociedade que põe em xeque os esforços de purificação dos 

modernos (na acepção de Latour).  

Como compreender as enfermidades “causadas por microorganismos” quando “os seres 

humanos construíram ambientes físicos e sociais, em terra e no mar, que alteraram radicalmente 

os caminhos pelos quais os patógenos evoluem e se dispersam”? (WALLACE, 2020, p. 30). 

A complexidade da dinâmica social contemporânea, no processo de modernização 

reflexiva, implica pensar sistemas sociobiológicos que se transformam e transformam o objeto 

da epidemiologia. 

O fenômeno das doenças infecciosas emergentes e reemergentes, exemplificadas na 

doença da “vaca louca” e na gripe suína e aviária, são um desafio para o campo da Saúde Pública 

e está no cerne do debate da interação biológico-social. Como se dá essa interação? Como se 

constituem mutuamente? Seguiremos essas questões para pensar o fenômeno.  

 
1 Termo utilizado por Wallace e por diferentes autores e autoras que trabalham com perspectivas decoloniais, 

considerando as dinâmicas globais produzidas pela divisão internacional do trabalho. Refere-se tanto ao terceiro 

mundo como ao conjunto de países em desenvolvimento. 
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2 AS DOENÇAS INFECCIOSAS EMERGENTES E REEMERGENTES 

NA AMBIVALÊNCIA DA MODERNIDADE 

 

Por séculos, a humanidade parecia impotente diante de epidemias que assolavam as 

populações, mas os êxitos do progresso técnico-científico levaram a expectativas bastante 

otimistas, chegando-se até a vislumbrar a eliminação completa de doenças transmissíveis.  A 

ideia é expressa no discurso do médico epidemiologista inglês Aidan Cockburn, ao afirmar: 

“parece razoável antecipar que dentro de algum tempo mensurável, como 100 anos, todas as 

importantes infecções terão desaparecido” (COCKBURN apud SNOWDEN, 2008, p.10, 

tradução nossa). 

Fundamentaram essa crença triunfalista do progresso da medicina os conhecimentos 

científicos advindos da revolução bacteriológica do fim do século XIX e seus desdobramentos 

no início e meado do XX, com o desenvolvimento das técnicas de laboratório de manipulação 

dos micróbios – técnicas de filtração, cultura de células e tecidos e microscopia eletrônica – que 

permitiram a produção e uso em larga escala de antibióticos e vacinas, conjuntamente com a 

elevação das condições materiais de vida – dieta, moradia, educação – ademais a crescente 

socialização e ampliação de ações sanitárias-tecnológicas por meio da expansão dos sistemas 

de Saúde Pública (SNOWDEN, 2008).  

A teoria da transição epidemiológica enunciava também o horizonte de superação das 

doenças transmissíveis propondo que haveria a substituição gradual de um perfil de 

morbimortalidade por doenças infecciosas para um estado de predomínio das doenças não 

infecciosas (crônicas), um estágio em que a humanidade entrou na “era das doenças 

degenerativas feitas pelo homem”” (OMRAN apud SNOWDEN, 2008, p. 11, tradução nossa).  

A emergência da pandemia de HIV/AIDS, nos anos 1980-1990, começou a suscitar 

questões acerca dos limites da perspectiva erradicacionista tanto pelo conjunto de sintomas que 

se expressavam nos pacientes terem como causa a infecção por um retrovírus, ou seja, essa era 

uma “nova” doença infecciosa para a qual não se tinha praticamente nenhum tratamento e ainda 

pouco conhecimento, quanto pela infecção promover uma série de outras doenças infecciosas, 

denominadas de oportunistas, até então bastante desconhecidas. Usando a formulação de 

Moulin (1996), o cenário sanitário que se apresentava era “uma reversão simbólica de uma 

conjuntura otimista” (p. 520, tradução nossa).  

Ao longo dos anos que se seguiram, outras moléstias foram identificadas, causadas por 

“antigos” e “novos” microrganismos; também o reaparecimento de “velhas” moléstias que 
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surgiam com quadros fisiopatogênicos diferentes. Os exemplos se avolumavam: na década de 

1990 o cólera na América Central e do Sul, a peste pneumônica e bubônica na Índia e ebola na 

República Democrática do Congo, aumento da virulência da dengue com a identificação da 

forma hemorrágica e da síndrome do choque. Apareciam também germes, antes sensíveis a 

antimicrobianos, agora resistentes a eles (SNOWDEN, 2008). A emergência dessas novas 

situações trazia estranhamento e insegurança:  

 

O Cólera chamou a atenção internacional devido ao grande número de pessoas 

infectadas, embora tivesse uma baixa taxa de letalidade se tratado 

precocemente. A Peste exigia atenção por causa de seu potencial [letal] 

bastante familiar. O Ebola, pelo contrário, não inspirava terror pelo crescente 

uma epidemia: infectou apenas 315 pessoas entre janeiro e julho de 1995. Nem 

criou medo por causa de memórias históricas de desastres, uma vez que foi 

uma doença reconhecida pela primeira vez apenas em 1976. No entanto, o 

Ebola desencadeou uma onda de medo - um "pesadelo moderno" nas palavras 

do Le Monde - em todo o mundo. As razões foram que revelaram 

dramaticamente a falta de preparo das nações industrializadas e em 

desenvolvimento para lidar com uma emergência de saúde pública 

(SNOWDEN, 2008, p. 13, tradução nossa).  

 

No início do século XXI, outras doenças emergem no cenário sanitário: epidemia de 

gripe aviária (H1N5) na China e também em outros países da Ásia e América; epidemia de 

gripe suína (H1N1) detectadas em vários países do mundo, epidemia de zika no Brasil entre 

2015 e 2016, entre outras reincidentes e novas epidemias.   

Para designar essa nova era de enfermidades cunhou-se o termo, na década de 1990, de 

doenças infecciosas emergentes e reemergentes, definindo-o como doenças de origem causadas 

por microorganismos cuja “incidência em humanos aumentou nas últimas duas décadas ou 

tendem a aumentar em um futuro próximo” (LEDERBERG apud SNOWDEN, 2008, p. 14, 

tradução nossa). Engloba, portanto, um conjunto de enfermidades e novas expressões de germes 

patogênicos diante dos humanos nunca antes descritas na literatura biomédica. O ressurgimento 

de antigas doenças consideradas controladas; o recrudescimento e/ou aumento da incidência de 

certas doenças em humanos e a infecção de humanos por agentes até então infectantes somente 

em outros seres vivos.  

 Fatores recorrentemente associados ao surgimento dessas moléstias seriam o 

incremento da mobilidade populacional de humanos (viagens, migrações) e não humanos 

(criação e comércio global de animais para consumo humano), processos de urbanização 

precários com degradações e modificações ambientais (LUNA, 2002; SNOWDEN, 2008; 

GRISOTTI, 2010; WALLACE, 2020). Também a expansão da cobertura de serviços de saúde, 
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a incorporação de novas tecnologias de diagnóstico e tratamento de doenças que modificam as 

condições ecológicas de humanos e não humanos, por exemplo, selecionando populações de 

microorganismos que podem originar resistência microbiana ou no uso de tratamentos médicos 

que causam imunossupressão e podem provocar o surgimento de microorganismos patogênicos 

(SNOWDEN, 2008; GRISOTTI, 2010). Arrizabalaga (2021) destaca o componente relacionado 

à dinâmica global do desenvolvimento tecnocientífico humano dessas novas enfermidades.  

Existe, segundo Grmek (1969,1995b), um equilíbrio dinâmico que acontece entre os 

estados patológicos em determinada população, em certo espaço e tempo, fenômeno 

conceituado pelo autor de patocenose por analogia ao termo biocenose, conceito ecológico 

relativo à coletividade de seres vivos que coexistem e interagem em território definido. 

Considerar as doenças como um todo, implica dizer que “a frequência e a distribuição de cada 

doença dependem, além dos diversos fatores endógenos [infectividade, virulência, rotas de 

infecção, vetor, etc...] e ecológicos [clima, urbanização, etc...], da frequência e distribuição de 

todas as outras doenças” (GRMEK, 1969, p. 1476, tradução nossa).  

De acordo com o autor, as doenças podem estabelecer entre si relações de simbiose, 

quando uma doença facilita a introdução e/ou o desenvolvimento de outra doença, de 

antagonismo, quando uma doença impede o desenvolvimento de outra, ou mesmo de 

indiferença de uma doença para com outras. Mudanças nas condições ecológicas e, por 

consequência, nas dinâmicas interpopulacionais podem provocar uma ruptura da patocenose 

abrindo possibilidades para novas constâncias suscitadas por novas relações ecológicas, 

imunológicas e genéticas e que podem (ou não) gerar novas doenças (GRMEK, 1969).  

Grmek (1988), operando o conceito de patocenose, teoriza que a humanidade ocidental 

teria passado por quatro grandes rupturas patocenóticas: no Neolítico, com a transição para um 

modo de vida sedentário; na Idade Média, com as migrações de povos da Ásia para a Europa; 

no Renascimento, com a descoberta, nos termos do autor, da América; e no fim do século XX, 

com a unificação mundial dos microorganismos patogênicos e a queda do número de casos de 

doenças infecciosas se estaria vivenciando nova ruptura a partir o surgimento do HIV/AIDS.  

Mas, em verdade, o HIV/AIDS foi o “signo anunciador dos novos riscos sanitários que 

pairavam sobre a humanidade no início do terceiro milênio” (ARRIZABALAGA, 2021, p. 272, 

tradução nossa), anunciando a era das doenças infecciosas emergentes. 

Crosby (2011) partilha da ideia de configuração biótica unificada do mundo. A 

humanidade estaria vivenciando, atualmente, um estado de retorno à Pangeia (massa única de 

terra que formava, há 200 milhões de anos, o solo do globo) em razão dos intensos fluxos dos 

seres vivos no mundo que acabaram por produzir uma recentralização de processos evolutivos. 
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Isto é, na Terra, em estado de Pangeia, existiria um só campo de competição entre espécies e, 

assim, um conjunto restrito de variedades de formas de vida. Sob os deslizamentos das placas 

tectônicas, chegou-se à disposição atual dos continentes, se criando condições biomorfológicas 

e geoclimáticas distintas nas diversas partes do globo e, consequentemente, pressões de seleção 

para o surgimento de extensa biodiversidade. Ocorre que o intenso movimento de humanos e 

não humanos, em decorrência do desenvolvimento tecnocientífico, vem gerando situações de 

relativa unicidade de condições de competição entre os seres vivos somadas à manutenção de 

diferenças ambientais nas diversas localidades geográficas.   

Os dados de movimentação de pessoas pelo mundo por via aérea corroboram com esse 

estado de recentralização. O site FlightRadar24, plataforma que faz monitoria, desde 2006, do 

fluxo de voos diários no mundo relatou que no dia 29 de junho de 2019 o número de voos teve 

novo recorde ultrapassando os 200 mil/dia. 

 

O recorde anterior foi registrado no fim de agosto de 2017. O dia que registrou 

o menor tráfego aéreo do último ano foi 25 de dezembro, com 101.511 voos. 

Segundo a Iata (Associação Internacional de Transportes Aéreos), 

um avião tem, em média, 148 assentos. Desse modo, no dia 29 de junho, cerca 

de 30 milhões de pessoas voaram (ANSA, 2018).  

 

E quantos microorganismos “voaram” também?  

Como nos relembra Crosby (2011), “o sistema imunológico dos indivíduos está ajustado 

com a parte do mundo a que pertencem” (p.44) e, sendo assim, que tipo de composição 

imunológica humana se está a formar considerando que “a curiosidade e a tecnologia, lançam-

no [o indivíduo], o tempo todo, ao contato com o resto do mundo” (p.44)?  

As transformações sociais são elementos chave para compreender a dinâmica das 

epidemias ao longo da história da humanidade. As guerras, migrações humanas, diferentes 

modos de vida, de moradia, de nutrição e de uso e ocupação do solo, somados a possibilidades 

infinitas de alterações e recombinações biológicas de microorganismos, foram e são capazes de 

gerar condições propícias para a emergência de epidemias (UJVARI, 2003; 2012).  

Analisando a pandemia de HIV/AIDS do fim do século XX à luz da patocenose, Grmek 

(1995a) assinala que para além das causas sociais frequentemente consideradas como indutoras 

do surgimento do HIV em humanos, tais como “o caldeamento das populações, um novo tipo 

de relacionamento sexual (liberalização dos costumes, promiscuidade homossexual 

organizada), o uso maciço das drogas intravenenosas, os progressos da transfusão de sangue 

etc.” (p. 233), existem os fatores de ordem biológica que provocam e são provocados pelos 

aspectos sociais e que interferem nas relações entre os seres vivos e, por consequência, nas 

https://www.flightradar24.com/60,15/6
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enfermidades. A tese do autor é a de que em um período bem anterior aos anos 1970, por ocasião 

da emergência do HIV na forma infectante conhecida hoje, vírus semelhantes ao do HIV, pouco 

ou não patogênicos, infectavam certas populações africanas junto de outros microorganismos 

patogênicos, como o bacilo da tuberculose ou o protozoário da malária, causando-lhes doença 

e morte. Em decorrência da aplicação de procedimentos biotecnológicos – vacinas, antibióticos 

– casos que seriam letais diminuíram e alterações biológicas foram induzidas originando o 

aparecimento de outras doenças causadas por novos microorganismos, tal como a AIDS 

(GRMEK, 1988; GRMEK, 1995a).  

Méthot (2016) considera não ortodoxa a hipótese biológica de Grmek por incluir, no 

bojo das pressões de seleção nos organismos, a “dialética do progresso e da tecnologia médica 

que, de um lado, aumenta a longevidade, eliminando uma série de doenças, de outro permitem 

o ressurgimento de doenças infectantes até então ignoradas” (p.114, tradução nossa), originadas 

das consequências não previstas do desenvolvimento científico-tecnológico.  

Considerando essa ecologia das doenças, a espécie humana entra como mais uma dentre 

as espécies que estão interagindo e evoluindo, e, portanto, em constante e relativa inconstância 

orgânica (MÉTHOT, 2016; MAYR, 2005). As populações humanas e não humanas, submetidas 

a processos de variedade e seleção ao longo do tempo e/ou diante de alterações do meio 

ambiente, estão em contínua modulação mútua, em um processo gradual, aleatório e delicado 

de inter-relações e transformações (MAYR, 2005).  

Sabe-se, por exemplo, que a vida humana depende de milhões de bactérias que habitam 

o corpo do humano e que vivem nele em relações simbióticas constituídas ao longo de milhares 

de anos.  

Mesmo sendo mais uma dentre as espécies, os humanos têm mostrado, sobretudo desde 

a revolução industrial, peculiar capacidade de intervir nos processos interativos e evolutivos 

dos seres vivos, diante da intensidade e amplitude de suas ações no mundo por meio da 

produção científica e tecnológica, residindo justamente nesse aspecto uma das singularidades 

do cenário contemporâneo. Entre essas ações se destaca o ritmo acelerado de interferência do 

humano nos ciclos biogeoquímicos do planeta em comparação à capacidade de evolução 

biológica dos seres vivos e do entendimento humano sobre isso, levando os cientistas a 

proporem que se teria entrado em nova era geológica, o Antropoceno (MENDES, 2020), ou 

seja, a Era dos humanos.   

Desde o Holoceno, época geológica glacial dos últimos 12 mil anos, as intervenções 

humanas foram crescendo gradualmente, mas ainda não haviam atingido os ciclos terrestres. 

No Antropoceno o ser humano se tornou um tipo de força geológica (MENDES, 2020). Os 
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estudos que embasam a concepção se fundamentam em estratigrafias do solo e análises da 

composição atmosférica que mostram mudanças relevantes na composição química desses 

compartimentos da biosfera as quais coincidem com o início da revolução industrial, na última 

metade do século XVIII, começo da expansão capitalista no mundo. Segundo Latour (2020), 

esta seria uma era de inconstância provocada pela entrada em ação de uma rede de agentes 

constituintes dos ciclos biogeoquímicos da vida – bactérias, vírus, humanos e outros animais – 

que, no entanto, foram colocados à margem pelo antropocentrismo.   

Diante dessas interações, o quadro nosológico contemporâneo, especialmente com a 

emergência e reemergência de doenças infecciosas, associa-se sobremaneira a criações relativas 

ao binômio natureza-sociedade.   

Partindo de exemplos do campo da saúde, tais como a doença da “vaca-louca”, a 

resistência bacteriana aos antimicrobianos e a produção e utilização de mosquitos 

geneticamente modificados para controle da malária, Ianni (2018) mostra o papel do 

desenvolvimento tecnocientífico humano na criação não intencional de circunstâncias 

inseguras e imprevisíveis e de doenças antropogênicas.   

Sobre a resistência bacteriana, Illich (1975) afirma que “os medicamentos sempre foram 

venenos potenciais, mas seus efeitos secundários não desejados aumentaram com a sua eficácia 

e a extensão de seu uso” (p.24, destaque nosso). O autor expressa uma contradição de ideias. 

Se, de um lado, os avanços biotecnológicos médicos se mostram eficazes contra certas doenças, 

de outro, acarretam novos problemas; outras enfermidades, impotência vital e angústia, 

reduzem a qualidade global de saúde e autonomia dos indivíduos, produzem iatrogênese clínica 

e social. Dentro do panorama das doenças infecciosas Illich (1975) discorre que:  

 

A malária, a leishmaniose e a doença do sono se retraíram algum tempo com 

o ataque de produtos químicos, mas estão agora em plena recrudescência nos 

países do Terceiro Mundo. Essa reativação é consequência do 

desenvolvimento dos transportes, das redes de energia, da urbanização, mas, 

também, da evolução de vetores resistentes. Da mesma forma, a frequência 

crescente das infecções venéreas se deve a novos costumes e não a tratamentos 

ineficazes. Recrudescimentos e recidivas continuam a ser fenômenos extra-

médicos (ILLICH, 1975, p. 20).  

 

Contemporaneamente a Illich (1975), Berlinguer (1978) menciona outras contradições 

identificadas na eliminação da malária por substâncias químicas: “na Sardenha, não existe mais 

o problema da malária, que foi totalmente debelada. Foi vencida com meios químicos, 

especialmente com o DDT, que agora revelam possuir, junto a qualidades positivas, 

potencialidades negativas” (p. 104, destaque nosso).  
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A lógica contraditória entre progresso técnico-científico – identificado no plano da 

produção de saberes e práticas biotecnológicos e sanitários – e efeitos secundários negativos 

expressa a reflexividade do atual processo de modernização, enunciada por Beck (1997, 2011) 

e instituída no campo da saúde.  

Segundo o autor estaríamos na etapa reflexiva do processo de modernização que se 

instala diante de resultados não previstos da primeira modernidade. Esta se deu quando a 

sociedade tradicional medieval se tornou moderna e inaugurou as bases da sociedade científica 

e industrial configurada, dentre outras coisas, no entendimento técnico-científico do mundo, na 

superação de uma natureza contraposta à sociedade, no modelo de família nuclear, nas relações 

de trabalho assalariado e na centralidade do Estado-nação. A etapa da modernidade reflexiva 

decorre dos êxitos desse projeto modernizador que, desde dentro, e em razão do seu próprio 

dinamismo, dissolve os contornos da primeira modernidade pelo acúmulo dos efeitos colaterais 

não planejados e incontroláveis que emergem como riscos e ameaças e passam a pautar os 

conflitos e agendas das políticas estruturantes da condução da vida cotidiana das pessoas, 

conformando novas formas de relações sociais e um novo tipo de sociedade, denominada de 

sociedade de risco (BECK, 1997, 2011).   

Na sociedade de risco, os desafios de escassez e de distribuição dos bens, típicos da 

primeira modernidade, que seriam superados (e em certa medida foram), pelo progresso 

científico e tecnológico, se sobrepõem àqueles relativos à distribuição de riscos, de efeitos 

colaterais imprevistos. O desafio passa a ser o da distribuição de riscos que acompanham a 

distribuição de bens; de riscos decorrentes da produção e do acesso às tecnologias, dos riscos 

da transformação da natureza em produto artificial, entre outros (BECK, 1997).  Nesta 

sociedade em que se vive, portanto, o debate gira em torno de como lidar com os riscos 

autoproduzidos que, progressivamente, escapam de mecanismos de controle e proteção das 

instituições modernas (ciência, família, trabalho, Estado-nação) que proviam seguranças e 

certezas.  

Perigos sempre existiram em diferentes momentos e formas de organização social, mas, 

segundo Beck (1997), emerge algo novo na sociedade de risco que diz respeito à centralidade 

que os riscos auferem no debate público em razão tanto do acúmulo de efeitos colaterais não 

previstos quanto pelas reiteradas insuficiências das instituições em prover ordem, controle, 

prevenção e dominação da natureza; fundamentos típicos da modernidade industrial. Os riscos 

– que na primeira modernidade foram identificados e compreendidos como falhas geradas do 

progresso tecnocientífico ou “riscos residuais” (BECK, 1997, p.15) ou ainda “efeitos colaterais 

latentes” (p.16), tratáveis, ordenáveis pelas instituições – passam, na modernidade tardia, 
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reflexiva, a escapar ao controle e irrompem nos debates e conflitos públicos. Na verdade, o que 

acaba por ocorrer é que “(...) as instituições da sociedade industrial tornam-se produtoras e 

legitimadoras das ameaças que não conseguem controlar” (BECK, 1997, p.15) pois, não 

conseguindo controlar os riscos que emergem, continuam atuar sob a mesma lógica de 

modernização e êxito contínuos. A sociedade de risco, então, se conforma apesar e em 

consequência do projeto de modernidade.  

Dessa forma, a reflexividade, de acordo com Beck (1997), significa “autoconfrontação 

com os efeitos da sociedade de risco [com os efeitos colaterais imprevisíveis] que não podem 

ser tratados e assimilados no sistema da sociedade industrial” (p.16).  

Isto significa dizer, observando os exemplos do campo da saúde, que a questão passa a 

ser os riscos à saúde ligados à crescente intervenção e manipulação tecnológica (e não somente 

a produção científica ou a ampliação do acesso às novas tecnologias). Ou que a questão passa 

a ser as criações sociedade-natureza sobre as quais se desconhece, efetivamente, os efeitos (e 

não mais a natureza “pura” dada à dominação humana). 

No campo das doenças infecciosas, os efeitos negativos dos êxitos do desenvolvimento 

e práticas científico-sanitárias são assinalados por Snowden (2008), reafirmando os 

pressupostos de Beck: 

 

Por prolongar a vida, a medicina dá origem a um número cada vez maior de 

idosos com sistemas imunes comprometidos. Como parte desse processo, um 

número significativo de populações imunocomprometidas tem aparecido em 

idades mais precoces, tais como diabéticos, pacientes com câncer e 

transplantes em quimioterapia e pacientes com AIDS, cujas vidas foram 

radicalmente prolongadas por tratamento anti-retroviral. Além disso, essas 

pessoas são frequentemente concentradas em ambiências onde a transmissão 

de micróbios de corpo a corpo é amplificado, como hospitais, instalações para 

idosos e prisões. A proliferação de procedimentos invasivos também 

aumentou as oportunidades para tais doenças. Infecções nosocomiais 

modernas surgiram nestas condições, e se tornaram um grande problema de 

saúde pública bem como um fardo econômico crescente (SNOWDEN, 2008, 

p. 16, tradução nossa).   

 

Analisando a emergência AIDS, Grmek (1995a) marca essas contradições como um 

paradoxo: 

  

Embora não haja dúvida de que as mudanças de costumes têm contribuído para 

o aparecimento da Aids, tais mudanças não bastam, por elas mesmas, para 

explicar a transposição do limiar crítico do processo biológico que determina a 

virulência do HIV. É preciso acusar também os progressos tecnológicos. Estes 

- tenho consciência do horror de tal paradoxo - têm uma responsabilidade ainda 

maior. A transfusão de sangue é um sucesso da medicina, mas veicula o vírus. 
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A eliminação e o controle de diversas doenças infecciosas assinalaram uma 

grande vitória, mas tal sucesso abre a porta para a AIDS. Conseguimos 

progressos tecnológicos extraordinários e estamos provavelmente no limiar de 

uma revolução ainda mais profunda em nossa maneira de viver e em nosso 

relacionamento com a natureza (GRMEK, 1995a, p.236-237, destaque nosso).  

 

Assim, pode-se inferir que as doenças infecciosas que emergem e reemergem no 

contemporâneo constituem-se por dentro desse processo paradoxal que envolve as dinâmicas 

ecológicas das doenças articuladas ao desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade 

moderna. De que maneira o desenvolvimento tecnocientífico produz os êxitos e os riscos à luz 

das dinâmicas populacionais? De qual desenvolvimento tecnocientífico? 

Pensar as enfermidades atuais exige debruçar-se sobre a ciência, ou melhor, sobre a 

tecnociência que se faz.   
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3 DA CONSTITUIÇÃO DA TECNOCIÊNCIA À SOCIEDADE DE RISCO 

E VICE-VERSA.  

 

Beck (2011) afirma que “os riscos surgidos atualmente distinguem-se de todos os 

anteriores (...) por sua peculiar constituição científica” (p.223). Mas, especificamente, de que 

ciência se fala? Como ela conforma a sociedade na qual é constituída?  

No esforço de refletir sobre essas questões retorna-se brevemente aos primórdios da 

emersão da racionalidade científica moderna2. Ela se constitui, em grande angular, por um 

afastamento de concepções de universo, homem, natureza baseadas em crenças religiosas para 

concepções sustentadas em um método racional, enraizado na matematização da natureza e na 

adoção da “mensuração como princípio experimental mais importante e fundamental” 

(KOYRÉ, 1991, p.74). Esse método lógico-matemático, explicitado por Descartes – cânone das 

mudanças que se procederam no campo científico no século XVII – em Discurso do Método 

fornece as estruturas teóricas e práticas da nova ciência que nascia junto e por meio da 

modernidade. Uma ciência prática e interventora, oposta àquela puramente contemplativa do 

medievo (KOYRÉ, 1980). Segundo Koyré (1980) seria  

 

(...) uma das mais profundas revoluções intelectuais, e mesmo espirituais, que 

a humanidade já conheceu, conquista decisiva do espírito por si próprio, 

vitória decisiva na estrada dura e árdua que leva o homem à libertação 

espiritual, à liberdade da razão e da verdade. (...) [produzindo] alargamento 

sem igual da imagem histórica, geográfica, científica do homem e do mundo 

(p. 11). 

 

Essas transformações, notabilizadas por volta dos séculos XV-XVI, dentro de um 

quadro de profundas mudanças no pensamento e nas formas sociais que se produziu à época, 

culminaram em uma “ruptura de visão de mundo” (p.16), como explica Luz (2004): 

 

(...) na profunda transformação das relações sociais feudais, com a 

consequente emersão de novas classes e grupos sociais trazendo ideologias e 

costumes próprios, conflitantes com os vigentes na sociedade medieval, na 

afirmação econômica e social do capital mercantil da época, disposto a dar a 

“volta o mundo” para conquistá-lo, originando um mercado e circulação 

internacional [de produtos, matérias primas, ideias e ideais], na ascensão e 

 
2 O termo “racionalidade científica moderna” se baseia no trabalho de Luz (2004, p.41-42) que o concebe como 

“uma estrutura de explicação do mundo e do ser humano que foi sendo moldada com certos traços característicos 

comuns” (...) “que vai se formando com a história, nela se complexificando. (...) conformando a modernidade, dela 

sendo a semente e o fruto.” Essa racionalidade fundamenta uma série de transformações nos costumes, ideias e 

criações artísticas, filosóficas e científicas desde o Renascimento.  
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domínio político de uma burguesia comerciante e bancária, valorizadoras das 

posses materiais e do dinheiro, diferentemente do patrimônio da terra e da 

tradição do sangue, típica dos senhores feudais; no estabelecimento paulatino 

do monarca secular como fundamento e cume da ordem social, por oposição 

ao poder religioso da Igreja como base do poder social (LUZ, 2004, p.42-43).  
 

Assim, grosso modo, se na sociedade medieval os modos de agir, pensar, sentir e de 

relacionar-se com o mundo procediam de bases religiosas e místicas, com o desenvolvimento 

da ciência moderna, o conhecimento científico e sua constitutiva razão lógico-matemática 

tornam-se os balizadores dominantes das relações sociais, produzem e modificam a sociedade 

moderna e suas práticas sociais (LUZ, 2013a; 2004).  

Nesse processo, a ciência moderna3 foi se consolidando e, em consonância e por meio 

da constituição da sociedade industrial capitalista que desponta cerca de um século depois da 

fundação das bases da racionalidade científica moderna, se estabeleceu como autoridade 

epistemológica e social da modernidade. Em resumo, “a ciência [moderna] domina a 

racionalidade e se valida como modo correto do pensar e do agir das pessoas na sociedade” 

(LUZ, 2013b, p. 243) fundamentando a noção de que “falar sobre a ciência na sociedade 

moderna é falar sobre a sociedade moderna em quase todos os seus aspectos” (ZIMAN, 1999, 

p. 437).  

A partir do estudo sócio-histórico da racionalidade científica moderna, e tomando como 

objeto o campo da Medicina Científica e da Sociologia, Luz (2004) clarifica o caráter construtor 

e ordenador da realidade dessa racionalidade, aquela que impregna a totalidade dos discursos 

científicos, e que se multiplica à medida que se multiplicam as disciplinas, se expandem e 

colonizam o mundo da vida.  

Assim, a ciência moderna e a racionalidade científica que a constitui são compreendidas 

como produtos e produtoras das relações sociais, das formas de existência individual, coletiva 

e ambiental de humanos e não humanos, em síntese, “das relações dos homens entre si e destes 

com as coisas materiais” (LUZ, 2004, p. 26).  

A ação e o pensamento dos sujeitos modernos no e sobre o mundo foram se 

estabelecendo por meio de categorias, enunciados e técnicas resultantes de diferentes campos 

disciplinares, fundamentados na racionalidade científica moderna via produção de 

“objetividades discursivas especializadas”, nos termos de Luz (2004, p. 28), as quais foram se 

 
3 Denomino aqui de ciência moderna aquela se apoia na racionalidade científica, com base no método lógico-

matemático para elaborar seus enunciados, e sua emergência é, em geral, relacionada a Galileu Galilei (1564-

1642) e a René Descartes (1596-1650).  
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naturalizando no meio social, produzindo efeitos, transformando a realidade material e 

imaterial, produzindo um certo tipo de mundo.  

Luz (2004) exemplifica a relação de mútua constituição entre ciência e sociedade com 

base na Medicina científica moderna: 

 

As relações dos indivíduos e dos grupos sociais com seu corpo, seu sofrer, seu 

adoecer, sua morte, e com o corpo, o sofrimento, o adoecimento e a morte dos 

outros são relações sociais. (...). Esta “naturalização” de seu objeto discursivo 

torna a medicina talvez a mais social das disciplinas modernas, no sentido em 

que ela institui e normaliza estruturas e relações sociais, a partir de enunciados 

“naturais” típicos do seu campo de objetivações (p. 31).  

 

Dessa maneira, no processo de gênese e consolidação da ciência moderna como o modo 

de produção de verdades, a ciência se transformou – se ramificou em várias disciplinas, cada 

vez mais especializadas, se organizou em campos disciplinares, em comunidades e instituições 

científicas, em universidades, em centros de pesquisa, visando, especialmente, atender as 

demandas da sociedade industrial – e transformou a sociedade por meio das técnicas e 

conhecimentos sobre os mundos social e natural, num processo profundamente autorreferente, 

reflexivo, constitutivo da própria modernidade (GIDDENS, 1997; IANNI, 2018). Nos termos 

de Ianni (2018), seguindo Giddens (1997), “essa autoreferência, ou reflexividade, implica tomar 

o conhecimento como algo que informa o real e redefine as práticas sociais” (p.33).  

Beck (2011) dividiu analiticamente esse processo transformativo da ciência moderna 

em dois momentos. O primeiro deles, por volta do final do século XIX e início do XX, seria o 

período de cientificização primária (ou simples) no qual se reputava às ciências a capacidade 

de controle e domínio diante da natureza e dos efeitos adversos autoproduzidos, sendo excluídas 

as questões relativas à aplicabilidade dos conhecimentos ou aos fundamentos da racionalidade 

científica. Essa seria uma fase de crença inabalável no poder da ciência para o progresso, de 

relativa imunidade da ciência a qualquer crítica social e uma fase na qual os cientistas eram 

considerados detentores e produtores de conhecimento racional.  

No entanto, com as constantes e profundas mudanças impingidas pela C&T na 

sociedade moderna e as promessas de progresso, evolução e emancipação social, em parte 

realizadas, e, por outra parte, soterradas por guerras de alcance mundial, exploração e 

extermínio sistemático de milhares de vidas, desenvolvimento de tecnologias catastróficas que 

poderiam, inclusive, destruir a Terra, o século XX, destacadamente, desenvolveu uma produção 

científica marcante acerca da natureza da ciência, sua função e riscos intrínsecos (BECK, 2011). 

Esse seria o segundo momento marcado por Beck (2011), denominado de cientificização 
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reflexiva (ou completa), no qual as ciências são confrontadas com seus próprios produtos, 

juntamente com fortalecimento da evidência social de problemas por ela criados, fazendo com 

que as dúvidas científicas fossem estendidas às bases da produção e aplicação do conhecimento 

científico na forma de crítica à C&T e ao progresso, o que se evidencia na produção científica 

com a evolução de campos científicos tais como história e sociologia da ciência. 

 O trabalho seminal de Robert Merton de 1938 Science, technology and society in 

seventeenth-century in England, um os pioneiros no campo da sociologia da ciência,  

evidenciou aspectos do condicionamento social da atividade científica ao tratar da função  da 

institucionalização4 e profissionalização5 da ciência – que se procedia com o estabelecimento 

do cientista como uma profissão no interior das atividades intelectuais da época tal como as 

artes e direito, e da organização desses profissionais em torno de uma entidade como a Royal 

Society inglesa fundada em 1662 – no extraordinário avanço científico inglês do século XVII 

(SHINN; RAGOUET, 2008).   

O trabalho explicou ainda o vínculo das estruturas socioculturais na constituição de 

determinada atmosfera de produção científica manifestada na gana imperialista inglesa, (no 

contexto do capitalismo mercantil do século XVII e sua empreitada de expansão além-mar, 

fomentando, assim, o desenvolvimento de C&T nas áreas marítimas, têxteis, metalúrgicas e 

militares) e nos valores de religião puritanos vigentes à época que, diferentemente de outros, 

como anglicanos e católicos, valorizavam o conhecimento, a reflexão e a ascensão material 

ligada ao desenvolvimento científico (SHINN; RAGOUET, 2008).   

Nessa lógica de mútua constituição entre ciência e sociedade – esclarecida aqui no caso 

inglês analisado por Merton, mas que reflete e inspira os processos de transformação 

decorrentes da globalização do pensamento e práticas científicas – a ciência moderna moldou-

se de maneira a tornar-se a instituição central do progresso da modernidade e a compor um 

campo6 científico no qual estão inseridos agentes e instituições – Academias de Ciência, 

Museus de Ciência, Agências Financiadoras, Universidades, Institutos de Pesquisa, Agência 

Internacionais – integrantes e integrados à dinâmica da produção do conhecimento científico.  

 
4 A institucionalização da ciência procede com a “constituição de normas reguladoras das práticas, conjugado a 

um sistema de retribuição, destinado a recompensar os atores em conformidade com as normas internas da 

comunidade científica” (SHINN & RAGOUET, 2008). 
5 A profissionalização diz respeito constituição do cientista como profissional intelectual, como uma “profissão 

específica, distinta das atividades circundantes, envolvendo tipos específicos de saberes, de objetivos, de normas 

(SHINN & RAGOUET, 2008, p. 16).  
6 A noção de campo em Bourdieu diz respeito a um espaço relativamente autônomo dotado de leis próprias, mas 

também submetido a leis sociais no qual existem forças e luta para conservar ou transformar o campo de forças 

(BOURDIEU, 2000, p.20). 
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A fim de intentar regular essas relações, Merton, em 1942, identifica um conjunto de 

normas que deveriam constituir um ethos da ciência, regras que regulassem a atividade 

científica para “protegê-la” contra abusos. Elas seriam: o comunalismo – a ciência e a produção 

científica como bens públicos; o universalismo – aplicação de critérios impessoais para análise 

das proposições científicas; o desinteresse – eliminação de interesses pessoais ou de motivos 

extracientíficos na análise dos trabalhos científicos, e o ceticismo organizado – dúvida 

permanente em relação aos trabalhos científicos (SHINN e RAGOUET, 2008; ZIMAN, 2011).   

Diante das transformações sociais e no modo de produção do conhecimento científico 

do último século, mais destacadamente depois da Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que 

as normas descritas por Merton se tornaram, gradualmente, idealistas e distantes de algo 

possível de ser controlado e circunscrito a esses termos.  

No início e meados do século XIX, houve um esforço da comunidade científica em 

afastar e diferenciar a ciência pura (acadêmica) – aquela que produzia “o conhecimento pelo 

conhecimento” (ZIMAN, 2011, p. 439) e que, em razão disso, seria mais autônoma e 

desinteressada – da ciência aplicada – que tinha propósitos utilitários e práticos vinculados às 

necessidades socioindustriais.  

Com o desenvolvimento da sociedade industrial moderna, ocorreu a paulatina e 

substante aproximação da ciência acadêmica aos interesses da sociedade industrial, se 

constituindo o que Ziman (2011) chamou de uma ciência pós-acadêmica (p.444) ou, nos termos 

de Luz (2014), uma tecnociência ou tecnopesquisa, uma aglutinação entre ciência pura e 

aplicada, entre universidade e indústria, que se voltou, sobretudo, para a eficiência utilitária da 

ciência.  

Nesse entrelaçamento, uma outra “estrutura cognitiva” se organizou tendo na resolução 

prática das questões de ordem social, conectada às vantagens produtivas, seu foco de ação no 

empreendimento de pesquisas. É um “interesse cognitivo que aumenta a produtividade” 

(BECK, 2011, p. 73). No campo epistemológico, a ciência tornou-se “mais do que uma 

observação, teorização, confirmação e produção de novas verdades, como se autoapresenta: ela 

é basicamente um modo de invenção e renovação constante de realidades” (LUZ, 2014, p. 2).  

Então, neste contexto, o ethos mertoniano – perseguido e desejável para a ciência 

acadêmica – começa a conflitar e, por conseguinte, a ceder lugar a um novo ethos que encerra 

valores industriais, alguns deles inscritos no acrônimo de PLACE: “Proprietária”, os resultados 

científicos pertencem a uma empresa; “Local”; investigação diz respeito a um evento ou 

produto; “Autoritária”, os cientistas se submetem aos desígnios de um corpo diretor de 

empresários; “Comissionada”, os temas a serem investigados são decididos pelas empresas e 
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“Experta” (perita), os cientistas solucionam questões postas pelas empresas sem a possiblidade 

de originalidades e críticas (ZIMAN, 2011).  

Esse modo de produção científica gerou (e tem gerado) grande quantidade de produtos 

tecnocientíficos, destacadamente no século XX, como assinala Sevcenko (2001): 

 

Se somássemos todas as descobertas cientificas, invenções e inovações 

técnicas realizadas pelos seres humanos desde as origens de nossa espécie até 

hoje, chegaríamos à espantosa conclusão de que mais de oitenta por cento de 

todas elas se deram nos últimos cem anos [século XX]. Dessas, mais de dois 

terços, ocorreram concentradamente após a Segunda Guerra. Verificaríamos 

também que cerca de setenta por cento de todos os cientistas, engenheiros, 

técnicos e pesquisadores produzidos pela espécie humana estão ainda vivos 

atualmente, ou seja, compõem o quadro das gerações nascidas depois da 

Primeira Guerra. A grande maioria deles, ademais, não apenas ainda vive, 

como continua contribuindo ativamente para a multiplicação e difusão do 

conhecimento e suas aplicações práticas (SEVCENKO, 2001, p.24).  
    

Garcia e Martins (2009) registram a radicalidade do vínculo entre produção científica e 

desenvolvimento industrial que se procede a partir dos anos 1980, que produz uma relação de 

dependência mútua entre universidade e indústria, dando destaque para o campo científico da 

biomedicina7.  De um lado, a universidade toma a indústria como imensa fonte recursos 

financeiros e de possibilidades de desenvolvimento de suas pesquisas, cada vez mais custosas. 

De outro, a indústria se utiliza do capital imaterial e material produzido pela universidade para 

expansão de seus negócios e aumento do seu lucro. Os autores apontam ainda a ligação do 

esquema indústria-ciência-tecnologia com as estratégias políticas e econômicas nacionais 

ocorridas entre as décadas de 1960, 1970 e 1980 com a predileção e apoios científicos e 

financeiros para projetos globais e de grande monta, tais como os projetos de engenharia nuclear 

ou o Projeto Genoma, fenômeno denominado de Big Science (GALISON e HEALEY apud 

GARCIA e MARTINS, 2009).  

 
7 Inferência feita com base em dados cientométricos. Entre 1983 e 1988, pelo menos cerca de 35% dos cientistas 

biomédicos e biólogos membros da prestigiada National Academy of Sciences dos EUA mantinham laços com a 

indústria biotecnológica, trabalhando nela como consultores, conselheiros, diretores ou gerentes, ou possuindo 

ações das empresas. Num estudo posterior, os autores concluem que dos 789 artigos científicos em biomedicina 

editados em 1992 por cientistas universitários de Massachusetts, um terço tinha sido escrito por autores principais 

que tinham interesses financeiros nos resultados que apresentavam (KRIMSKY apud GARCIA; MARTINS, 

2009). Informaram ainda o caso do MIT (Massachusetts Institute of Tecnology) que, fundado em 1862, “foi 

concebido para formar líderes destinados a altos cargos na indústria, mais do que pesquisadores universitários, 

tendo ainda como objetivo produzir o tipo de inovação em larga escala que daria origem, na região de Boston, às 

indústrias totalmente novas, baseadas em tecnologias emergentes. Vendo-se a si próprio como dedicado ao serviço 

público, o MIT o entendeu como apoio à economia do país. A forma encontrada para cumprir sua vocação foi a 

transferência de resultados e descobertas científicas para o setor empresarial privado, o qual, por sua vez, os 

transformaria em produtos, serviços e mercadorias dirigidos à sociedade” (GARCIA e MARTINS, 2009, p.88). 
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A tecnociência se conformou, assim, como produto da reflexividade da modernidade, 

tanto no sentido de Giddens (1997) como no de Beck (1997), na radicalidade do processo de 

modernização e, por conseguinte, no entrelaçamento entre ciência, técnica e sociedade 

industrial moderna. Por meio da tecnociência se intervém – material e imaterialmente – no 

mundo, transformando-o, ao mesmo tempo em que a tecnociência se transforma, a si e a própria 

natureza da produção científica.  

No processo de modernização, a ciência e seus produtos/tecnologias – técnicas, 

discursos, categorias – tornaram-se a força produtiva da modernidade, impulsionaram e foram 

impulsionadas pelo desenvolvimento da sociedade industrial e se consolidaram, diante da sua 

capacidade de transformação social, como “a marca epistêmica típica do modo específico de 

pensar e ser da sociedade capitalista ocidental” (LUZ, 2014, p. 5).  

Com os êxitos dos avanços do conhecimento e das técnicas foi se constituindo um 

horizonte de modernidade sustentado no progresso tecnocientífico linear e permanente; de que 

as demandas de consumo e redistribuição de bens seriam respondidas, inexoravelmente, pelo 

contínuo investimento em C&T, tanto em tecnologias materiais como em capacidade e 

conhecimento social. “(...) pareceu que a crescente informação sobre os mundos social e natural 

traria um controle cada vez maior sobre eles” (GIDDENS, 1997, p.75).  

Contudo, desde os anos 1960-70, e com maior força nas décadas de 1980 e 1990, 

rupturas e contradições emergiram nessa estrutura social fundamentada, entre outras 

dimensões, na C&T que se desenvolvia; marcando uma situação de estranhamento, de 

desencaixe, diante da modernidade. Fundamentalmente, em conjunto com os êxitos do 

progresso cresciam, desproporcionalmente, também os riscos da evolução técnocientífica. 

Segunda modernidade e modernidade reflexiva são alguns dos conceitos formulados por Beck 

(1997, 2011) em um esforço de caracterização de transformações sociais que conformavam a 

contemporaneidade.  

Beck (2011) dá início a sua obra Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, 

(divulgada na Alemanha em 1986 e no Brasil em 2010), destacando as Guerras Mundiais e os 

desastres tecnológicos de Chernobyl e Bophal como catástrofes históricas, indícios de um 

perigo novo que emergia na sociedade, um perigo criado pelo avançado estágio de 

desenvolvimento da modernidade. Usando como exemplos as usinas nucleares, Beck (2011) 

reconhece que elas se constituíram como “auge das forças produtivas e criativas humanas – [e] 

converteram-se também, desde Chernobyl, em símbolo de uma moderna Idade Média do 

perigo” (p. 8, destaque do autor).  
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Perigos e riscos provenientes de efeitos colaterais não previstos no processo de 

modernização e que, no contexto de segunda modernidade, revelam o poder também destrutivo 

da tecnociência8. A ciência se converteu também em causa de problemas (e não mais apenas 

em solução para os problemas) (BECK, 2011).   

Segundo Beck (2011, 2016), os riscos, de modo geral, sempre fizeram parte das 

condições da existência humana como incertezas e inseguranças pessoais. Com advento da 

modernidade, eles se tornaram o motor do desenvolvimento científico-industrial em razão dos 

esforços empreendidos pela tecnociência para superar as ameaças provenientes da escassez 

material, da natureza e dos riscos autoproduzidos. Na primeira modernidade ocorreu a 

“metamorfose dos erros e riscos e oportunidades de expansão e perspectivas de 

desenvolvimento da ciência e da técnica” (BECK, 2011, p. 240-241).   

Na medida em que a modernidade avançou, na radicalização da dinâmica de 

modernização, os riscos se tornaram uma construção, simultaneamente, científica e social, 

insolúveis por meio, apenas, da tecnociência. Eles se tornaram efeitos colaterais não previstos 

pelo desenvolvimento científico e tecnológico que se acumularam e saíram da relativa 

invisibilidade em que se encontravam na primeira da modernidade. Eles foram, paulatinamente, 

sendo percebidos pela sociedade não mais como falhas possíveis ou provisórias, mas como 

ameaças autoproduzidas reais, concretas (BECK, 1997, 2011).  

Invisibilidade decorrente do aprisionamento de riscos dentro do âmbito científico, 

norteado pela noção de causalidade linear e progresso. Isto é, no quadro da primeira 

modernidade, os erros e riscos se tornaram impulso evolutivo da tecnociência, imersa na 

conjuntura de um “progresso tecnocientífico ad infinitum” no qual as ciências dariam conta das 

falhas concernentes aos seus processos, bastando para isso empreender mais C&T. 

Concordando com Beck, Ianni (2018) complementa que:  

 

(...) se na primeira modernidade os riscos podiam ser impingidos à sociedade 

porque poderiam ser eliminados, é porque predominava a noção de 

causalidade linear (...). A cada evento uma ação corretiva, melhorada ou 

desenvolvida, e uma etapa superada (IANNI, 2018, p.61-62). 

 

Na segunda modernidade, os riscos ganharam visibilidade por meio do próprio 

progresso do fazer e do saber científico que acabou por prover uma profusão de resultados 

científicos, por vezes contraditórios, revelando incertezas, múltiplas perspectivas dos riscos, 

 
8 Beck (2011, 2016, 1995) não usa o termo tecnociência, mas considerando a reflexividade da modernidade em 

Beck, se pode compreendê-la como resultado das transformações da sociedade industrial moderna.   
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suas extensas redes de relações causais e sua natureza autoproduzida. A superespecialização 

científica produzindo múltiplas respostas possíveis (por vezes controvertidas), provoca fissuras 

tanto externa quanto internamente ao campo científico. Para dentro, a crítica aos métodos e ao 

emprego de resultados científicos; para fora, a percepção pública das incertezas e a abertura do 

debate científico à sociedade (BECK, 2011).    

Referindo-se à natureza autoproduzida e complexa dos riscos na contemporaneidade, 

algumas questões gerais e ilustrativas despontam: como reverter, por exemplo, o espalhamento 

de pesticidas, que se encontram por toda parte; solo, água, ar, plantas e animais e o vínculo de 

dependência que se estabeleceu com essas substâncias na produção alimentar? Ou como 

eliminar os resíduos radioativos que se dispersaram na região do acidente de Chernobyl, 

ocorrido em 1986, e continuam a ser uma ameaça aos seres vivos, como no caso do incêndio 

sucedido em abril de 2020 na floresta bem próxima da localidade da usina9? Ou ainda, de que 

forma é possível conter as toneladas de plásticos, produto do desenvolvimento da tecnociência 

química, que se alastram e contaminam os ecossistemas, por exemplo, na forma de pequenos 

fragmentos microscópicos denominados de microplásticos, que matam cumulativa e lentamente 

plantas, animais e humanos,10 se permanecemos produzindo e disseminando plásticos nas 

diversas atividades humanas?   

Diante desse cenário de riscos complexos, produzidos pela tecnociência, delineiam-se 

os contornos de uma outra sociedade, a sociedade de risco:  

 

(...) expressão [que] (...) resume uma época da modernidade que não só se 

livra das formas de vida tradicionais, como também questiona os efeitos 

secundários de uma modernização bem-sucedida: biografias inseguras e 

perigos inimagináveis que atingem a todos e contra os quais já ninguém se 

pode proteger de forma adequada (BECK, 2016, p. 29).  

 

A sociedade do risco se defronta – se autoconfronta – com o fato de que “as ciências 

não estão mais em situação de reagir adequadamente aos riscos civilizatórios uma vez que estão 

totalmente implicadas neles, conformando e participando de maneira notável da sua 

constituição e do seu crescimento, das consequências secundárias latentes” (IANNI, 2018, p. 

64). De outro lado, as ciências tiram os riscos de sua invisibilidade, propiciando os meios para 

que eles possam ser definidos e reconhecidos socialmente, oferecendo também soluções. Elas 

se tornam, portanto, coprodutoras dos conhecimentos socialmente válidos, pois os efeitos 

secundários não previstos no progresso tecnocientífico atingem a própria ciência, 

 
9 Cf. referência bibliográficas Deutsch Welle (2020).   
10 Cf. referências bibliográficas Watanabe (2020).  



43 
 

reflexivamente, sua autoridade e sua (suposta) infalibilidade (BECK, 2011). Nesse esteio, a 

tecnociência, “se torna cada vez mais necessária, mas ao mesmo tempo, cada vez menos 

suficiente para a definição socialmente vinculante de verdade” (BECK, 2011, p. 237).  

Se os riscos, na modernidade, “são um barril sem fundo de necessidades” (BECK, 2011, 

p. 67), ou seja, quando mais a sociedade se desenvolve tecnocientificamente, mais riscos 

produz, e mais C&T parece ser necessário para lidar com eles, a produção tecnocientífica 

tornou-se notavelmente ambivalente, produzindo conhecimento, tecnologia e riscos, enquanto 

se autoproduz e se reproduz na sociedade (de risco) moderna.   

Isto posto, pode-se desdobrar a seguinte questão, à luz da teoria da modernização 

reflexiva e dos fundamentos da ciência moderna e de sua constitutiva racionalidade científica: 

qual a função da C&T na constituição das doenças infecciosas emergentes? De que forma o 

arcabouço da racionalidade científica moderna apreendido pelo campo médico e/ou da saúde 

produz riscos e benesses; coisas da natureza e sociais, tal como enuncia Beck?  

Buscando responder a essas questões e refletir sobre o caráter sóciobiológico do 

fenômeno da emergência e reemergência das doenças infecciosas, debruçamo-nos nessa 

pesquisa sobre o vírus e a doença zika, tomando-o como expressão dessas relações. 
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4 ZIKA COMO O OBJETO DA PESQUISA E DE PESQUISA  

 

Esta pesquisa pretende compreender a constituição sociobiológica das doenças 

infecciosas emergentes e reemergentes à luz da teoria da modernização reflexiva e, para isso, 

tomou-se o vírus e a doença zika, objetos de pesquisa.  

A primeira descrição de uma epidemia de zika ocorreu em 2007, quando o vírus foi 

relacionado a um pequeno surto no Estado de Yap, nos Estados Federados da Micronésia, no 

oeste do Oceano Pacífico. A infecção era considerada pouco preocupante, pois se apresentava 

como doença febril leve e autolimitada com quadro clínico semelhante a dengue (WIKAN et 

al., 2016; TEIXEIRA et al., 2016). 

Posteriormente informou-se o espraiamento da doença e do vírus para outras regiões: 

casos de Zika registrados durante uma epidemia de dengue em 2007, em Libreville, capital do 

Gabão (GRARD et al., 2013);  uma epidemia na Polinésia Francesa em 2013 (CAO-

LORMEAU et al., 2014); casos na Nova Caledônia em janeiro de 2014 (IOOS et al., 2014) e 

casos de viajantes advindos da África e Ásia (WIKAN et al., 2016; TEIXEIRA et al., 2016). 

No início de 2015 foram registrados os primeiros casos de doença zika no Brasil (ZANLUCA 

et al., 2015), o que viria a se tornar uma epidemia. Foram relatados também, nessa dispersão, a 

manifestação de outros sintomas e sinais mais graves, como a síndrome de Guillain-Barré, que 

causa danos no sistema nervoso periférico e, destacadamente, a microcefalia em bebês de mães 

que se infectaram pelo víus zika na gravidez (WIKAN et al., 2016; TEIXEIRA et al., 2016).  

Durante aproximadamente 60 anos, desde seu primeiro registro científico em 1952, o 

interesse sobre o vírus zika ficou restrito à comunidade científica e aos poucos relatos de casos 

de doença na África e Ásia. A partir da epidemia brasileira, a doença e o vírus ganharam atenção 

nacional e internacional e destaque no debate científico do campo da saúde; o que fica evidente 

pelo enorme crescimento do número de artigos sobre o tema, de cerca de 86 por ano até 2013 

para mais de 2.500 em 2017 (FAPESP, 2018). 

A emergência no Brasil, entre 2015 e 2016, de uma epidemia de casos de microcefalia 

em bebês, no Recife, foi relacionada à ocorrência da doença zika em mulheres que se infectaram 

com vírus da zika durante a gravidez. Na epidemia ocorrida da Polinésia Francesa foram 

relatados casos de transmissão perinatal do vírus da zika mas sem quadros de alterações 

morfofuncionais nos fetos e bebês (BESNARD et al., 2014). A gravidade das manifestações da 

infecção por zika no Brasil levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar, em 

fevereiro de 2016, Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIN), 
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precedida de declaração de Emergência de Saúde Pública de Interesse Nacional pela Secretaria 

de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde. Depois da epidemia, a doença passou a 

viger na lista de doenças de notificação compulsória. A declaração da OMS foi encerrada em 

novembro de 2016 e a do SVS em maio de 201711.  

Diante desse quadro e voltando-se, então, ao zika como objeto da pesquisa, verifica-se 

que a história do vírus e da doença zika, aquela narrada nos manuais, nas buscas rápidas sobre 

o tema, e o que se encontra, mormente, nas introduções dos artigos científicos sobre a zika é a 

de que o vírus foi isolado em 1947 em macacos Rhesus na floresta zika, na península de 

Entebbe, em Uganda. A descrição desse isolamento foi feita em artigo científico de 1952 em 

Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. Também é informado 

nesses textos que a doença zika é transmitida ao homem pela picada de mosquito Aedes sp. 

infectado com o vírus zika. Mas onde e como se estabeleceram esses conhecimentos sobre o 

vírus e a doença zika? Em que condições surgiu a doença em humanos e foi relacionado ao 

vírus zika? De que forma e quando a doença se tornou um objeto de investigação do campo da 

Epidemiologia e/ou da Saúde Pública?  

Munindo-se dessas questões, tomou-se o zika como expressão das doenças infecciosas 

emergentes e reemergentes.  

As reflexões iniciais para esta pesquisa ocorreram concomitantemente ao surto de zika 

no Brasil, entre 2015 e 2016. As notícias causaram grandes inquietações, principalmente pela 

preocupação com as gestantes. A doença zika, naquele momento, era relativamente “nova” até 

para parte do campo da Saúde Pública que não sabia exatamente como lidar com ela, sobretudo 

com relação à proteção às grávidas e aos cuidados com os bebês microcefálicos.   

 
11 As estatísticas epidemiológicas atuais se mostram falhas pela semelhança de apresentações clínicas entre as 

arboviroses dengue, chikungunya e zika; agravadas pela falta de confirmação da natureza da infecção viral por 

exame de laboratório. Considerando essa situação, não parece existir declínio de casos prováveis de zika, desde a 

epidemia de 2015-2016. A respeito da síndrome congênita de zika, de 18.282 casos suspeitos de alterações no 

crescimento e desenvolvimento possivelmente relacionados à infecção pelo vírus zika e outras etiologias 

infectantes, 2.241 (12,3%) foram excluídos, após criteriosa investigação, por não atenderem às definições de casos 

vigentes. Do total de casos notificados, 2.659 (14,5%) permaneceram em investigação até a SE 40/2019 (não há 

informação disponível desde então). Dos casos com investigação concluída, 8.550 (46,8%) foram descartados, 

3.474 (19,0%) confirmados, 743 (4,1%) como prováveis para relação com infecção congênita e 615 (3,4%) 

classificados como inconclusivos, e entre os casos confirmados, 2.969 (85,5%) eram recém-nascidos ou crianças 

vivas e 505 (14,5%) fetos ou óbitos fetais, neonatais e infantis.  As curvas epidêmicas dos casos prováveis de zika, 

de 2019 a junho de 2022, mostram que em relação a 2019, os dados indicam um aumento de 14,4% no número de 

casos do país, e quando comparados com 2021, há um aumento de 118,9% no número de casos. O Ministério da 

Saúde ressalta que não houve notificação de óbitos por zika até junho de 2022 e não há informação sobre casos de 

síndrome congênita por zika (SVS, 2019; SVS, 2022).  

 

  

 



46 
 

No campo científico, os desdobramentos do surto ocasionaram a mobilização de 

financiamentos públicos para pesquisas no tema zika. Em 2016, a Finep (Financiadora de 

Estudos e Projetos) destinou o montante de R$ 30 milhões em pesquisas12 sobre a zika, as quais 

que deveriam estar vinculadas a temas específicos tais como: aperfeiçoar tecnologias para 

exames de imagens visando o diagnóstico precoce de alterações neurológicas; aprimorar 

tecnologias de criação de inseto estéril; desenvolver linhagens de mosquitos geneticamente 

modificados; investigar a biologia do vírus na infecção humana e no ciclo animal; desenvolver 

terapias para afecções neurológicas causadas pelo zika; determinar estruturas das proteínas 

virais e seus receptores para elucidação dos mecanismos de infecção e suas consequências, 

assim como para o desenvolvimento de vacinas, indicando a relevância da doença na agenda 

de saúde do país.  

Uma agenda, contudo, basicamente biotecnológica, fragmentada e dirigida às áreas 

biomédicas, focalizada na perspectiva de controle vetorial, com o emprego de técnicas de 

manipulação genética, e indiferente às questões teórico-empíricas contemporâneas que se 

encontram na conexão entre a natureza e a sociedade e às ambivalências e aos riscos do 

progresso da sociedade tecno-científica. Uma agenda “tecnoprogressista” que exprime a 

convicção de que o contínuo investimento em ciência e incorporação tecnológica, dentro de 

“moldes modernos”, trarão, inexoravelmente, respostas e resoluções às doenças, sem qualquer 

efeito colateral e/ou ambiguidades.   

Como se aludiu no Capítulo 2, o caráter de compósito de natureza e sociedade, de 

dinâmica ecológica e desenvolvimento das sociedades humanas, das doenças infeciosas 

emergentes e reemergentes se destaca por meio da análise da emergência da AIDS (GRMEK, 

1995a), da doença da “vaca louca” (IANNI, 2018) e da gripe aviária e suína (WALLACE, 

2020). A zika teria se constituído numa articulação desse tipo? De que forma? 

O problema das doenças infecciosas emergentes e reemergentes se conecta com a 

reflexividade da modernidade uma vez que tem se manifestado na interface entre as 

transformações da natureza e da sociedade, como riscos e incertezas não previstos no curso do 

desenvolvimento tecnocientífico da sociedade industrial moderna que produz conhecimentos e 

um arsenal de biotecnologias de “melhoria da saúde e da vida” e de “combate às doenças”, e, a 

um só tempo, riscos e novas doenças.  

 
12 A chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016, de março de 2016, está disponível em: 

http://finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5295-finep-divulga-resultado-final-de-edital-contra-zika 
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Esses riscos e incertezas não previstos, decorrentes dos êxitos do progresso da sociedade 

industrial, delineiam outra modernidade, em uma fase reflexiva, que se desenvolve na 

continuidade radicalizada do processo de modernização. Nessa fase, o progresso tornou-se, de 

forma sub-reptícia, ambivalente, contendo em si o germe da destruição e da construção, em 

dinâmica de autoconfrontação com os efeitos imprevistos do desenvolvimento técnico-

científico (BECK, 1997, 2011). A ciência constitui um dos pilares do desenvolvimento da 

sociedade industrial moderna e impulso capital do processo de modernização.  

A radicalização da dinâmica moderna adiciona desafios e complexidades à Saúde 

Pública e, em especial, a seu braço científico fundamental, a Epidemiologia, tal como 

problematiza Ianni (2018), aprofundando questões já bem conhecidas do campo 

epidemiológico – compreender e lidar com os fenômenos de saúde e doença nas populações 

buscando mediações entre natural e social – mas agora em um mundo que muda intensa e 

rapidamente diante de riscos autoproduzidos para os quais as premissas e categorias da 

sociedade industrial moderna já não operam da mesma maneira.  

No campo da Saúde Pública, a narrativa majoritária sobre o zika deixa em suspenso 

muitas questões que parecem ser fundamentais para compreender o surgimento do vírus e a 

doença zika, considerando o contexto de modernização reflexiva.  No enlace entre doenças 

infecciosas emergentes e reemergentes, interações biológico-social constitutiva dos processos 

saúde-doença e desenvolvimento tecnocientífico ambivalente se produziu as seguintes 

questões: como se conformou a doença e o vírus zika em termos sociais e biológicos 

(sociobiológicos)? Como a produção científica identificou, “descobriu”, esses objetos 

científicos? 

Dessas questões desdobram-se duas hipóteses de trabalho, uma empírica e outra teórica:  

 

I. A hipótese empírica é que o vírus e a doença zika não são apenas fatos em si naturais, 

que a ciência descobre na natureza e sobre os quais produz conhecimento, mas que se 

trata de fenômenos sóciocientíficos.  

 

II. A hipótese teórica é a de que a ciência se desenvolve como parte constitutiva por dentro 

das práticas e relações sociais da modernidade e, à medida que produz conhecimentos 

e técnicas, produz também riscos e incertezas.  
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4.1 OBJETIVO 

 

Objetivo geral:  

 

Compreender a constituição sociobiológica de doenças infecciosas emergentes e 

reemergentes à luz da teoria da modernização reflexiva.  

 

Objetivos específicos:  

 

Compreender a gênese socio-histórica do vírus zika e da doença por ele causada. 

 

Compreender como o vírus e a doença zika constituem-se como objetos 

epidemiológicos no processo de desenvolvimento tecnocientífico da sociedade moderna. 

 

Compreender a ciência e seu desenvolvimento no esteio de práticas sociais modernas e 

da reflexividade da modernidade. 

 

4.2 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

O problema desta pesquisa articula dois temas, as doenças infecciosas emergentes e a 

ciência que produz conhecimento sobre elas.   

Partilha-se da concepção de Luz (2004) de que o conhecimento científico é 

historicamente produzido e porta em si múltiplas dimensões e mediações da sociedade na qual 

é gerado, ao mesmo tempo em que, através de seus discursos especializados, categorias e teorias 

explicativas, ordena e modifica a sociedade. Trata-se mesmo de compreender a ciência moderna 

como produto e produtora da realidade social, e assim, como entidade dinâmica que se 

transforma enquanto transforma o mundo.  

Depreende-se ainda de Luz (2004) que os objetos sobre os quais versa a ciência se 

constituem como tais no processo de objetivação e cientificização recíproca entre ciência e 

sociedade, na produção de “enunciados de verdades” (p. 28) elaborados em consonância com 

as relações sociais historicamente situadas.    
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Alinhado a essa concepção, reconhece-se a ciência moderna como instituição central do 

processo de modernização. Seu desenvolvimento constitui e transforma a sociedade moderna e 

suas práticas por meio de contínua produção de novos conhecimentos o que, segundo o ideal 

iluminista, acarretaria progresso e emancipação social.  

Esse ideário progressista, pelo menos desde os anos 1960-1970, foi posto em xeque 

diante de inúmeros riscos, incertezas e problemas gerados no processo de modernização. 

Segundo a teoria da modernização reflexiva proposta por Beck (1997, 2011), a produção de 

conhecimentos tecnocientíficos gerou, juntamente com seus êxitos (e exatamente em razão 

deles), efeitos colaterais não intencionais que acabaram por criar riscos artificiais e incertezas 

e por conformar outra sociedade, a do risco, que se depara com a exigência de defrontar-se com 

problemas criados no processo de modernização ocidental (BECK, 1997, 2011).  

Na continuidade radicalizada da modernidade, as formas e relações da sociedade 

industrial se transformam – se autotransformam – em um processo de modernização que se 

torna reflexivo pois precisa lidar com os resultados imprevistos de seu sucesso. De acordo com 

Beck (1997), a reflexividade da modernidade tem duplo sentido: primeiramente, reflexividade 

significa autoconfrontação e, segundo, significa efeitos colaterais não planejados. 

Latour (2013), de modo análogo, problematiza os efeitos adversos imprevistos do 

progresso científico-tecnológico pela noção de híbridos, produto das “confusões [modernas] 

que criam misturas” (p.8) de natureza e sociedade, de humanos e não humanos e que 

desestabilizam o navio da modernidade, deixando-o à deriva. Latour dirá que “os modernos 

foram [estão sendo] vítimas de seu sucesso” (p. 53).  

Ora, neste cenário, o desenvolvimento tecnocientífico, em contraponto à crença no 

progresso científico inquestionável, torna-se contraditório, produzindo conhecimento e também 

dúvidas, emancipação e também sujeição; progresso e também degradação. Nas palavras de 

Beck (2011), “um manancial de soluções para os problemas, mas ao mesmo tempo (...) um 

manancial de causas de problemas” (p. 236).  

Em face do arcabouço teórico da modernidade reflexiva, articulou-se a investigação 

quanto ao caráter sociobiológico das doenças infecciosas emergentes. Para tal investigação 

elaborou-se a reconstrução sócio-histórica da gênese e formalização do vírus e da doença zika 

explorando a literatura científica a respeito deles.   

A escolha desse material empírico se alinha à concepção de que a produção e o 

desenvolvimento técnico e científico são constitutivos e constituem o processo de 

modernização da sociedade industrial, reflexivamente, por meio da elaboração de discursos e 

técnicas que dão forma às relações sociais, e estas ao próprio desenvolvimento científico, em 
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dinâmica de mútua constituição (LUZ, 2004). Alinha-se, portanto, à compreensão de que o 

vírus e a doença zika foram constituídos como objetos da produção científica em certo tempo e 

espaço.  

Para construir esse percurso sóciocientífico de constituição do vírus e da doença zika 

empreendeu-se o movimento proposto por Latour (2013): perscrutar os modernos e desenrolar 

as linhas de purificação e as de tradução por meio das quais eles compõem seu mundo. Latour 

(2013) teoriza que os modernos acreditam que operam por meio de dois conjuntos de práticas 

distintas; as práticas de tradução, que produzem hibridização de seres em natureza e cultura; e 

por práticas de purificação, que separam em zonas ontológicas distintas aquilo que pertenceria 

à natureza, aos não humanos, e àquilo que pertenceria à sociedade, aos humanos. E afirma que:  

    

Enquanto consideramos separadamente estas práticas [de purificação e de 

tradução], seremos realmente modernos, ou seja, estaremos aderindo 

sinceramente ao projeto da purificação crítica, ainda que este se desenvolva 

somente através da proliferação dos híbridos. A partir do momento em que 

desviamos nossa atenção simultaneamente para o trabalho de purificação e o 

de hibridação, deixamos instantaneamente de ser modernos, nosso futuro 

começa a mudar. (LATOUR, 2013, p.16). 

 

 

A proposta de Latour consiste em analisar, conjuntamente, como os modernos (os 

ocidentais modernos, os opostos aos não modernos ou tradicionais) operam esses dois grupos 

de práticas a fim de compreender como se conformou a realidade na qual se vive 

contemporaneamente.   

Apoiando-se na proposição latouriana, procurou-se desembaraçar essas linhas de 

operação de purificação e de tradução constitutivas dos objetos vírus e doença zika, partindo-

se, então, desses objetos, tal como o autor indica:  

 

As explicações modernas consistiam (...) em clivar os mistos para deles extrair 

o que era proveniente do sujeito (ou do social) e o que era proveniente do 

objeto. (...) somos obrigados a inverter a forma geral das explicações. (...) As 

explicações não partem mais das formas puras em direção aos fenômenos, mas 

sim do centro [dos mistos] em direção aos extremos [polo social e/ou polo 

natureza] (LATOUR, 2013, p.76-77).  

 

Nesse intento, nega-se a pressuposição de que o vírus da zika estava lá, em algum lugar 

da natureza e os cientistas, em algum momento, descobriram-no. Incumbe-se da tarefa de, 

partindo-se dos objetos vírus e doença zika, e ir desfiando as tramas tecidas entre o real, o social 

e os discursos que constituíram o vírus e a doença zika.  
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Seguindo essa trilha, realizou-se a investigação preliminar dessa produção científica e 

sua sistematização com o propósito de estabelecer uma cronologia das edições e dos 

acontecimentos científicos narrados e então, a partir dela, buscou-se reconstruir o percurso 

sóciocientífico que produziu os objetos científicos - vírus e doença zika.   

Uma análise em maior profundidade do material foi realizada por meio da acepção 

latouriana de construção dos fatos científicos. Segundo Latour e Woolgar (1997), “um fato 

[científico] é reconhecido enquanto tal quando perde todos os seus atributos temporais e 

integra-se ao vasto conjunto de conhecimentos edificados por outros fatos” (p. 101-102). Nesse 

processo, fatos científicos já estabelecidos integram-se com interesses científicos e extra 

científicos, habilidades tácitas e expressas, equipamentos e técnicas de laboratório, os quais, 

em conjunto, permitem a elaboração de outros enunciados, que podem sofrer, a posteriori, um 

processo de apagamento, livrando-se das circunstâncias de sua produção; das controvérsias e 

contingências concernentes ao contexto microssocial (das práticas cotidianas de laboratório) e 

sociopolítico, estabelecendo-se outros fatos científicos. Em suma, os fatos científicos são 

construídos por um conjunto de humanos e não humanos em determinadas circunstâncias socio-

históricas; e, uma vez constituídos, tornam-se autônomos, independentes de seus “criadores”, e 

passam a configurar a vida da e na sociedade (LATOUR; WOOLGAR, 1997).  

A prática moderna de purificação é uma das estratégias para operar o apagamento. 

“Cada vez que o trabalho de mediação [tradução] era concluído, o trabalho de purificação 

começava” (LATOUR, 2013, p. 76). No caso do objeto científico vírus e doença zika, esse 

processo de apagamento se expressa na afirmação advinda do campo científico de que o vírus 

zika foi isolado em macacos Rhesus na floresta zika, em Uganda, e é transmitido por mosquitos 

Aedes sp. causando uma doença de mesmo nome. Os cientistas, suas expectativas, suas relações 

com as instituições da qual faziam parte e com outros cientistas, seus objetos, suas substâncias, 

seus equipamentos, entre outros elementos, foram eliminados. Os fatos científicos apresentam-

se “limpos”, “puros”.  

Desdobra-se, então, que os enunciados produzidos pela ciência não se tornam fatos 

científicos e produzem objetos científicos apenas pelo processo lógico-cognitivo que os 

constituem e descrevem, mas também pela associação articulada de elementos sociais 

heterogêneos, humanos e não humanos, que se configuram em uma estrutura social e em suas 

relações de poder (LATOUR, 2003; 2017).  

 A fim de reinserir os elementos humanos e não humanos na composição dos fatos 

científicos, analisou-se o material empírico desde as minúcias de seu interior, observando os 

pormenores relativos às práticas, aos procedimentos científicos e aos executores daquela 
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ciência, seus vínculos, suas ideias, consoante a ideia de que “a única maneira de compreender 

a realidade dos estudos científicos é acompanhar o que eles fazem de melhor, ou seja, prestar 

atenção aos detalhes da prática científica” (LATOUR, 2017, p. 39, grifo nosso). Essa análise 

foi feita descrevendo-se, minuciosamente, os acontecimentos narrados pelos cientistas nos 

artigos, os propósitos descritos, os resultados alçados, as ponderações feitas, as contradições 

enunciadas e os vínculos epistêmicos subentendidos, elaborando-se, assim, uma história 

sociocientífica da gênese do vírus e doença zika que fornecesse condições para a identificação 

das operações articuladas entre social e natural/biológico que culminaram na descrição do vírus 

e da doença zika. Ou seja, que mostrassem os processos sociobiológicos que os constituíram no 

interior da ciência que estava sendo produzida e as contradições concernentes ao 

desenvolvimento da ciência e da técnica.   

Convém esclarecer que a metáfora com o ato de construir na abordagem latouriana de 

construção dos fatos científicos não diz respeito à solidez ou à durabilidade do fato científico. 

Entende-se que “o resultado [do processo construtivo] em si é o mais sólido possível” 

(LATOUR, 2003, p.3, tradução nossa). Ademais, uma vez constituído, o fato científico torna-

se independente no mundo, assume formas e efeitos na sociedade sobre os quais os cientistas, 

praticamente, não têm domínio, não havendo uma dependência de existência entre “construtor 

e coisa construída” (LATOUR, 2003).   

Em termos gerais, essa abordagem metodológica pode ser denominada de construtivista 

e decorre da “virada” que se produziu no âmbito dos estudos filosóficos e sociológicos sobre a 

ciência, sobretudo desde os anos 1980, tendo em algumas obras de Latour os cânones dessa 

guinada. Tem-se o propósito de, por meio dela, trazer à tona os processos coletivos de 

elaboração dos fatos científicos, “libertá-los” de suas circunscrições positivas mostrando os 

diferentes ingredientes, processos e mediações que foram necessários para se alcançar 

determinado resultado científico.   

Portanto, a reconstrução da gênese socio-histórica do vírus e da doença zika segundo os 

artigos científicos implicou acompanhar as operações e articulações dos humanos e não 

humanos na elaboração de enunciados científicos que lhes dão forma, entendendo que não se 

pode compreender esses objetos de modo independente das relações sociais humanas. Trata-se, 

então, de considerar que a história da natureza – da zika – depende dos humanos, que dependem 

da natureza na construção de sua história; trata-se de considerar, simetricamente, história 

humana e história da natureza (LATOUR; WOOLGAR, 1997; LATOUR, 2003; 2017).  
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4.3 OPERANDO A PESQUISA  

 

Para tal análise dos fatos científicos, dividiu-se, didaticamente, os procedimentos de 

pesquisa em quatro momentos:  

1. Primeiramente foram levantados artigos na literatura científica sobre zika, vírus e 

doença, desde a o início (primeira publicação) até a emergência do surto epidêmico mais 

preponderante da doença, em termos epidemiológicos ocorrido no Brasil em 2015, na base de 

dados Web of Science com o uso dos descritores “zika” e/ou “zika virus”. Foram encontrados 

68 artigos de 1952 a 2014.    

Com base na leitura de primeira aproximação dos artigos, realizou-se uma pré-análise 

baseada em um roteiro que consta no Anexo III. Foram registradas as seguintes informações: 

título, ano de edição, autores, instituição dos autores e resumo do artigo; com a intenção de 

fazer uma caracterização geral do material e a seleção dos artigos que seriam analisados em 

profundidade numa segunda etapa. Foram selecionados os artigos que tratassem, 

especificamente do vírus e doença zika como tema central ou correlato. Artigos em que o vírus 

e a doença zika aparecem apenas citados dentre outros temas ou se referissem a floresta zika 

foram excluídos. Nesse processo foram selecionados 53 artigos que constam na tabela do Anexo 

I e estão em ordem cronológica de edição. Além disso, foram identificados por siglas formadas 

pelas iniciais das palavras do título do artigo.  

Identificou-se que os artigos continham uma lógica temporal relativa aos temas sobre o 

zika: (1) primeiro um conjunto de artigos sobre o vírus da zika; (2) depois, outro conjunto de 

artigos sobre a doença zika na África e, por último, (3) um conjunto de artigos sobre epidemia 

de zika e seu espraiamento da África para outras regiões. Registrou-se também, ainda 

previamente e a ser verificado em análise aprofundada, possíveis momentos “de transição”, de 

inflexão do pensamento, de práticas e procedimentos experimentais, das abordagens e/ou 

conteúdos sobre o vírus e doença zika.  

Em razão desses registros foi elaborado recorte cronológico em três períodos para 

posterior aprofundamento da análise. O primeiro intervalo, de 1952 até 1970-1980, as edições 

versam sobre estudos do vírus zika e suas manipulações por experimentos laboratoriais e de 

campo. Entre 1970-1980 e 2007, os artigos relatam estudos que procuraram identificar 

populações infectadas pelo vírus da zika e/ou doentes de zika. E, no último intervalo, de 2007 

a 2014, são informados registros de casos e epidemias de doença zika em diversas regiões fora 

do continente africano: nas Américas, Ásia e Europa.  
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Essa lógica temporal serviu de guia para a elaboração de uma história da emergência do 

vírus e da doença tendo em conta também o ordenamento cronológico dos procedimentos 

tecnocientíficos e a forma de expressão de fatos científicos tratados nos artigos. 

2. Reunindo os elementos da problemática ao quadro teórico-metodológico, seguiu-se para 

a etapa propriamente analítica do material documental, com leitura sistemática dos textos e 

descrição minuciosa dos procedimentos, técnicas e materiais utilizados, das questões, implícitas 

e explícitas, que subjaziam à elaboração dos procedimentos e experimentos e do envolvimento 

social e político de produção daqueles experimentos e artigos.  

A fim de guiar esta leitura analítica, elaborou-se um roteiro de análise – ainda que a 

leitura dos artigos não tenha se restringido a ele –, que consta no Anexo III, tendo em vista, 

grosso modo, a questão norteadora do artigo – aquilo que os cientistas mencionam que 

procuram –, o procedimento tecnocientífico empreendido para sanar tal questão e o que 

encontraram depois das análises e experimentos. Ademais, buscou-se identificar a emergência 

de elementos, implícitos e explícitos, concernentes ao natural e ao social e suas relações na 

composição do vírus e da doença zika.  

Buscando traçar uma linha lógica coerente, articulou-se as sequências cronológicas dos 

artigos (artigos antecedentes e posteriores) com suas questões norteadoras, procedimentos 

experimentais realizados e resultados, para apreender o movimento dos objetos sociais e 

técnico-científicos – vírus e doença zika – naqueles textos, promovendo uma historicidade 

sobre eles. Foram realizadas ainda incursões em pontos nodais que expressaram conexões entre 

natural-social. Em resumo, fez-se a análise em uma perspectiva horizontal (numa linha 

cronológica) conectada a uma vertical, aprofundando em evidências de inflexões relativas aos 

procedimentos e práticas experimentais, às abordagens sobre o vírus e a doença zika, além de 

conteúdos concernentes à dimensão sociobiológica.  

3. A análise empreendida nas etapas 1 e 2 permitiu perceber que os artigos 

selecionados não seriam suficientes para dar conta das questões propostas quanto às inter-

relações da produção científica – a atividade científica em si, a elaboração dos experimentos – 

com contexto social e político, sendo necessário recorrer a outros materiais.  

O ponto de partida para essa percepção foi a verificação, na análise preliminar dos 

artigos, de que a identificação do vírus da zika se deu no curso dos estudos da febre amarela 

não humana realizados na África por volta dos anos 1930-1940, mais precisamente em Uganda 

no Yellow Fever Research Institute (YFRI).  
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Diante disso, recorreu-se a outros artigos e a fontes secundárias que permitissem 

compreender a ciência produzida ali, as razões da inserção da pesquisa sobre febre amarela na 

África e em Uganda e suas circunstâncias sociais e políticas.  

Para encontrar tais materiais primeiramente buscou-se no site do YFRI, hoje 

denominado de Uganda Virus Research Institute (UVRI), documentos sobre a história da 

fundação do instituto. Graças a alguns contatos com pesquisadores do Centro, chegou-se à tese 

de doutorado de Julia Ross Cummiskey intitulada Placing Global Science in Africa: 

International Networks, Local Places, and Virus Research in Uganda, 1936-2000 que 

esclarece, com base em documentos, a história da instalação do instituto de pesquisa em 

Uganda, as pesquisas científicas empreendidas na África Oriental, e as conexões entre elas e a 

ciência global. Foram selecionados para análise os capítulos de Introdução, 1 e 2 em razão do 

momento histórico da análise empreendida na tese em aproximação com o contexto relacionado 

às pesquisas sobre zika.  O capítulo 1 intitulado de Human Immunity Surveys and Virus 

Isolation, 1936-1941 e o capítulo 2 intitulado de An ecological experiment on the grand scale. 

Com base na tese, foram identificados outros livros e artigos que foram selecionadas para a 

análise e constam no Anexo II.   

Ademais, partindo-se das referências bibliográficas de alguns dos artigos selecionados 

sobre zika, um outro conjunto de artigos para análise foi elaborado, que versam sobre a febre 

amarela e técnicas experimentais a ela relacionadas. Esse conjunto de artigos também consta 

no Anexo II.   

Da leitura desse material procurou-se elaborar um discurso do discurso, extraindo 

elementos da historiografia que pudessem fornecer um “esboço” consistente do contexto 

sociopolítico relativo ao empreendimento científico instalado em Uganda, especificamente o 

YFRI, e as pesquisas realizadas.  

4. Na interlocução entre as etapas 3 e 4, elaborou-se uma “ordem dos fatos 

científicas” articulada à historiografia da instauração da produção científica em Uganda, 

estabelecendo-se daí uma história sobre a emergência e consolidação do vírus e da doença zika 

como questão do campo médico-científico. Dito que outro modo, às análises realizadas por 

meio da descrição minuciosa da prática científica descrita nos artigos – buscando-se 

compreender as questões postas pelos cientistas, seus resultados e os meios usados para atingir 

os propósitos esperados – articulou-se o material documental sobre a produção científica da 

época da elaboração das edições, com ênfase naquelas relativas ao campo médico. Os resultados 

são expostos no capítulo intitulado de história (não) natural sobre o vírus e a doença zika.  
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As relações entre os cientistas e as instituições de pesquisa não foram sistematicamente 

tratadas neste estudo, tal como o faz Latour (1997).  

O uso de artigos científicos como material empírico tem alguns limites que precisam ser 

explicitados e, caso possível, contornados. Como foi possível identificar nas primeiras 

aproximações, os artigos obtidos constituem-se, em expressiva maioria, de estudos 

experimentais com a descrição de procedimentos técnicos de laboratório de áreas 

compreendidas como da virologia e da imunologia. O que dialoga com a operação de 

purificação dos modernos que direcionam as explicações sobre os fenômenos para um dos 

polos, no caso o polo das ciências da natureza, no estudo dos seres microscópicos. Assim, os 

artigos emitem enunciados e expressões concernentes a esses campos utilizando-se de grande 

quantidade de siglas e pressupostos que não são explicados. Faz-se, portanto, necessário 

interceder em algumas explanações a fim de elucidar, em linguagem corrente, os propósitos do 

trabalho científico-experimental empreendido ali, o que foi realizado e o modo como se chegou 

aos resultados apresentados.  

Além disso, os artigos são escritos por cientistas que fazem escolhas na menção (ou não) 

do que ocorreu nos experimentos, de como foi sua realização. De modo geral, aos cientistas:  

 

 (...) não interessa a ordem em que efetivamente se articularam motivação 

ética, formulação da hipótese, experimentação, trabalho de campo ou 

conclusão de uma investigação. (...) interessa é se o resultado da experiência 

pode ser verdadeiramente admitido como conclusão das motivações, 

premissas e observações de que se diz derivar (AYRES, 2011, p. 101).  

 

Recorrer às fontes secundárias para apreensão do contexto sociopolítico em que os 

cientistas elaboraram suas pesquisas supre, em parte, as lacunas relativas à escolha do material 

empírico. 

Resumidamente, empreender a análise da gênese do vírus e da doença zika implicou 

articular material empírico à abordagem teórico-metodológica, traçando uma linha lógica de 

argumentos e de tempo dos fatos científicos e político-sociais, amalgamando os elementos em 

um todo coerente e móvel que expressou a gênese do vírus e a doença zika no âmbito das 

doenças infecciosas emergentes. 
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5 A HISTÓRIA (NÃO) NATURAL DO VÍRUS E DA DOENÇA ZIKA  

 

Este capítulo tem como objetivo descrever a gênese sócio-histórica do vírus e da doença 

zika a partir da cronologia e encadeamento dos processos científicos e sociais de produção dos 

fatos científicos do vírus e da doença no interior do desenvolvimento da modernidade e da 

produção do conhecimento médico-científico.  

 

5.1 PRIMEIRAS ANÁLISES, PRIMEIRAS APREENSÕES 
 

Por aproximadamente 60 anos, o interesse pelo vírus zika ficou praticamente restrito ao 

mundo científico experimental de análises de amostras colhidas de humanos e não humanos em 

território africano realizadas, na maior parte, por cientistas ingleses e americanos.   

Os primeiros três artigos sobre o vírus zika (ISS, PPP, 1952; ENV, 1953) relataram a 

identificação de um “agente transmissível filtrável” (ISS, 1952) que infectava macacos Rhesus 

experimentais que foi chamado de zika, em razão de a identificação ter ocorrido em uma 

amostra de sangue retirada deste animal que se encontrava na floresta zika, em Uganda. Os 

procedimentos experimentais que levaram à identificação foram realizados em 1947 no Yellow 

Fever Research Institute (YFRI) em Entebbe, Uganda, no curso de pesquisas sobre a febre 

amarela. O vírus da zika foi descrito como “isolado incidentalmente nos experimentos 

planejados primariamente para encontrar o vírus da febre amarela” (ENV, 1953, p. 14). 

Descreveu-se que se buscava o vírus da febre amarela em amostras de mosquitos, de macacos 

e em amostras de soro humano e que, nesse percurso, encontrou-se o vírus da zika. Esses artigos 

tinham como autores cientistas do National Institute for Medical Research, London e da divisão 

de medicina e saúde pública da Fundação Rockefeller (FR) que trabalham no YFRI.  

Verificou-se que os artigos foram publicados em revistas tais como Bulletin of the World 

Health Organization, Arch für die gesamte virusforsch, Annals of Tropical Medicine and 

Parasitology, Tropical and Geografical Medicine, The American Journal of Tropical Medicine 

and Hygiene, Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene e Bulletin 

de la Societé de Pathologie Exotique et de ses Filiales. Parte significativa dos artigos foram 

divulgados em revistas da temática das doenças tropicais, indicando elementos do contexto da 

produção médica e científica da época, instalada no interior do subcampo da medicina tropical. 

Por exemplo, quase um quarto dos artigos entre 1952 e 1980 foi divulgado em Transactions of 

the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene e outros 10% em Bulletin de la Societé de 
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Pathologie Exotique et de ses Filiales. Destacam-se duas principais instituições científicas 

europeias ligadas a essas revistas científicas e que organizavam o campo de estudo das doenças 

tropicais, respectivamente, a London School of Tropical Medicine, inglesa, e o Instituto Pasteur, 

francês.  

Dentro da lógica temporal elaborada previamente – de 1952 a 1970 com estudos do 

vírus zika e suas manipulações; entre 1970 e 2007, os artigos que procuraram identificar 

populações infectadas e/ou doentes e de 2007 a 2014 os registros de casos e epidemias em 

diversas regiões fora do continente africano – foi possível, com base em uma análise mais 

profunda dos artigos, agregá-los sob uma lógica estruturante do objeto zika em razão da 

cronologia de enunciados dos achados científicos e das concepções teóricas, epistêmicas e 

discursivas a respeito do vírus e da doença que emergem desses achados: 

1. No primeiro grupo de edições, que vai de 1952 até 1970, ainda não se identificava 

uma doença zika. Os artigos discorrem predominantemente sobre o vírus da zika e 

a importância da ciência para compreender melhor o vírus e sua interação com os 

humanos. Esse momento denominou-se de zika como objeto científico.   

2. No segundo conjunto a doença zika é constituída, o que se mostra nas edições desde 

1970. O tema central dos artigos passa a ser a doença zika especificamente como 

um objeto epidemiológico, sendo este um segundo momento.  

3. No terceiro grupo de artigos, a doença zika passa a pertencer ao quadro das doenças 

infecciosas emergentes, o que se dá a partir de 2007. As edições sobre o zika passam 

a ter predominância nas revistas sobre esse tema e a terminologia emergente passa 

a ser central. Esse momento denominou-se de zika como objeto emergente.   

 

Essa divisão, como será detalhado, tem íntima relação com o desenvolvimento da 

ciência e das técnicas elaboradas para ver, identificar de forma cada vez mais eficiente, a 

presença do vírus e doença zika. Permeiam esses três momentos, um conjunto de artigos de 

estudos experimentais e laboratoriais que discorrem sobre as técnicas de laboratório e os 

estudos e experimentos de melhoria delas para identificação do vírus da zika e diagnóstico de 

doença zika. Esses artigos são divulgados predominantemente, em revistas de virologia e estão 

dispersos por todo o período analisado.  

Esses três momentos, que constituem três grupos de artigos, orientam a divisão de 

tópicos, apresentada a seguir, e a própria elaboração da história sociocientífica do vírus e da 

doença zika. Os artigos sobre o desenvolvimento e aprimoramento das técnicas e procedimentos 
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laboratoriais compõem as estruturas teóricas, epistêmicas e discursivas dos diferentes 

momentos dos objetos.  

Como mencionado, desde estas primeiras constatações, percebeu-se que seria 

necessário, para compreender os processos sociais da emergência do vírus e da doença zika, dar 

um passo atrás e abarcar, primeiramente, os estudos de febre amarela na África e a natureza 

dessas pesquisas uma vez que se informou que o zika foi identificado durante essas pesquisas. 

Em razão disso, algumas questões se colocaram: por que e de que forma eram realizados esses 

estudos na África e, especificamente, na região de Uganda? Quais seus objetivos? Como os 

estudos eram realizados? Por meio de quais procedimentos experimentais?  

O tópico seguinte procura responder a essas questões esclarecendo elementos do 

contexto histórico, social e político do empreendimento científico na África Tropical – mais 

especificamente, na parte Oriental e em Uganda – relevantes à compreensão da produção do 

fato científico do vírus e da doença zika e da ciência que lhes deu origem. 

 

5.2 CIÊNCIA PARA MODERNIZAR A ÁFRICA TROPICAL E AS PESQUISAS DE 

FEBRE AMARELA EMPREENDIDAS  

 

As questões de saúde e doença das populações e as pesquisas científicas a elas 

relacionadas constituem parte do processo de modernização capitalista. Como assinala Arouca 

“(...) quando os governos procuram aumentar a sua riqueza e o poder nacional, é que começam 

a surgir algumas proposições sobre a Medicina e a Higiene” (p. 110). 

Foucault (1982) explicita que a dimensão coletiva/social da medicina se instaura com o 

capitalismo, com destaque para o período compreendido entre o final do século XIX e início do 

XX, quando garantir a saúde da população passa a ser uma intenção do poder político-

econômico diante das necessidades de preservação da força de trabalho e dos efeitos do 

processo de acumulação capitalista. Instalam-se, com o desenvolvimento do capitalismo, 

demandas de controle, vigilância e intervenção no corpo social e no espaço urbano que ocorrem 

por diversos mecanismos, regulamentos e instituições.  

Como afirma Foucault (1982), esse processo de constituição “do coletivo” e do interesse 

em suas condições de saúde e adoecimento passam a ser, então, elemento relevante para a 

política, procedendo-se, historicamente, um amálgama de uma medicina do Estado, 

centralizada e de ações institucionais; de uma medicina do espaço urbano, de controle médico-

científico do meio; e uma medicina da força de trabalho, de controle dos corpos das classes 
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pobres. É no âmbito do controle do espaço público urbano, por meio da noção de higiene 

pública, que se estabelece o vínculo entre a medicina e as ciências naturais, na perspectiva de 

identificar, por meio dessas ciências, formas de controle do ar, da água e das condições de vida 

e do meio, constituindo-se aí as bases da medicina científica que se expande para o meio social 

(AYRES, 2001).   

Uma das formas de instrumentalização dessas concepções e práticas se dá na 

constituição e difusão de organizações e fundações de sociedades médico-científicas, 

substancialmente relacionadas ao controle das epidemias de moléstias infecciosas, a partir do 

século XIX e desdobrando-se para o século XX tais como a London School of Tropical 

Medicine fundada na Inglaterra em 1898 e o Instituto Pasteur, fundado na França em 1887. 

A medicina tropical surge no final século XIX da composição entre “medicina dos 

climas quentes” e “ciências pasteurianas” (LÖWY, 2006, p.38), ou seja, de medicina urbana 

colonial e estudos laboratoriais. Constituiu-se como um subcampo médico com vistas à 

ocupação do Novo Mundo pois as doenças “tropicais”, que decorriam, na verdade, do encontro 

entre colonizadores e nativos, eram um obstáculo à colonização e ao comércio internacional. 

Nas palavras de Ribeiro (1997), analisando a colonização setecentista do Brasil, “(...) a chegada 

do europeu rompe uma relação de equilíbrio quase simbiótica que existia entre o mundo natural 

e as populações nativas. (...) as condições salutares da colônia americana eram, de fato, 

superiores nos primeiros tempos da colonização” (p. 22).  

Na visão europeia, os trópicos encerraram concepções tanto de uma natureza idílica, 

edenizada, como de lugar insalubre, “infestado por ares quentes e pútridos” (MELLO e SOUZA 

apud RIBEIRO, 1997, p.21). Com o desenvolvimento das ciências microbiológicas e descrição 

de doenças das regiões quentes transmitidas por vetores, os trópicos passaram a ser lugar 

singular para testar formas de prevenção e tratamento e “para a caça de micróbios” (LÖWY, 

2006, p.38).  

Registra Caponi (2002) que:  

 

A noção de “trópico” parece ter uma significação simbólica mais que física. 

Define algo que para os europeus aparece como seu “outro”, algo que é 

cultural, topográfica e politicamente diferente da Europa. E é diante dessa 

alteridade ameaçadora que as regiões temperadas reconhecem sua 

positividade (p.119, tradução nossa). 

 

Positividade baseada na racionalidade moderna, fundamento do Iluminismo, que se 

desdobra para uma medicina dos trópicos, como parte do processo de expansão colonial e 

científica. Os trópicos eram considerados ambiente hostil, mas também fértil e disponível para 
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o desenvolvimento da ciência, para experimentações, manipulações e observações sob 

condições quase irrestritas (LÖWY, 2006). 

Nesse contexto, instituições de medicina tropical se difundiram para a Ásia, África e 

América do Sul sob a liderança de instituições médico-científicas europeias. Esse subcampo de 

desenvolve aliando os conhecimentos e práticas de laboratório relacionados aos agentes 

causadores de doença, advindos da teoria pasteuriana, materializados nas disciplinas de 

bacteriologia e parasitologia, com aqueles relacionados aos agentes transmissores, obtidos por 

meio de estudos entomológicos e pesquisas de campo quanto ao comportamento e às 

características morfofisiológicas de vetores. De fato, o modelo de uma doença tropical se 

definiu pelo vínculo entre parasito e vetor e os estudos empreendidos para tal tópico consistiram 

basicamente em encontrar o(s) elo(s) entre um parasito, um inseto e o ser humano (CAPONI, 

2002; LÖWY, 2006).   

Na África Tropical, esse processo se desenvolveu principalmente sob as diretrizes 

inglesas, por uma conjunção de interesses entre Royal Society, London School of Tropical 

Medicine e autoridades administrativas coloniais britânicas (TILLEY, 2011). A Inglaterra se 

destacava na colonização africana pois era metrópole que possuía o maior número de colônias 

nessa região.   

Na virada do século XIX, perguntavam-se as autoridades coloniais europeias:  

 

(...) como pacificar populações e lidar com a resistência, como lidar com a 

escravidão e as questões de trabalho, como incorporar as populações e a terra 

aos novos modos de produção [capitalista], como acomodar diferentes tipos 

de estruturas, como conter epidemias, controlar doenças, melhorar a saúde 

(TILLEY, 2011, p.16, tradução nossa) 

 

Ou seja, como europeizar a África, sua população e território? Como inserir esse 

território na dinâmica capitalista?  

No plano das iniciativas médico-científicas empreendidas no início do século XX, foram 

enviadas comissões científicas de investigação para a observação dos modos de vida das 

populações que ali habitavam e para a realização de experimentos de pequena escala sobre a 

doença do sono e a tripanossomíase, doenças foco da atenção médico-científicas coloniais e 

internacionais à época. A natureza holística e complexa das doenças infecciosas estava em 

debate no campo da medicina tropical, pois as ações contra estas doenças estavam sendo 

consideradas insuficientes para controle delas.   

Discorreu Tilley (2011) que:  
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Entre 1901 e 1914 os poderes europeus lançaram [na África] dezessete 

comissões diferentes de doença do sono, que eram dominadas pelo patrocínio 

da Inglaterra. (...) A Liga [da Organização de Saúde das Nações] publicou 

quatro reportagens especiais sobre esse tema [a doença do sono] entre 1922 e 

1928, albergou duas conferências internacionais em Londres e Paris, e 

patrocinou a Comissão Internacional em Uganda (p. 174 e 176, tradução 

nossa).  
 

 

A autora escreveu ainda que no início do século XX, a Inglaterra acabara de anexar aos 

seus domínios novos territórios africanos, exercendo ali atividades de exploração (do solo e de 

seus componentes, dos humanos e não humanos), consideradas de baixo controle e pouco 

vínculo tomando em conta as receitas auferidas, pessoal enviado ao território e arsenal 

burocrático estabelecido. Essa forma de ocupação foi se tornando, com o tempo, um problema 

para o orçamento inglês e, no intento de resolvê-lo, junto de outras questões relacionadas a 

produção de conhecimento médico-científico, as autoridades britânicas elaboraram um plano 

administrativo centralizado para gerir e controlador seus territórios mais de perto (TILLEY, 

2011).  

Nesse contexto de demandas por mudanças nas diretrizes de gestão e intervenção 

político-econômica nas colônias britânicas na África Tropical, concebeu-se um novo formato 

de programa médico-científico colonial que passou a ser gestado no bojo de um projeto de 

desenvolvimento e modernização abrangentes. A ideia central do projeto pode ser expressa na 

citação abaixo, extraída do discurso de abertura do Congresso Pan-Africano de Agricultura e 

Medicina Veterinária e do Congresso Geológico Internacional, proferida em 1929:  

 

‘O que a África pode dar à ciência?’...‘O que a ciência pode dar à África?’ (...) 

‘Para essas investigações [questões de astronomia, geologia, meteorologia e 

medicina] a diversidade de condições predominantes nas várias regiões do 

continente africano fazem dele um magnífico laboratório natural. Animais 

podem ser examinados’, ‘não como espécies de museus empalhadas, mas nos 

laboratórios de seu meio ambiente natural’. Pesquisa sobre as doenças 

tropicais, que [a África] pode muito bem ser descrita como pátria e poderia 

oferecer ‘esperança e cura para a humanidade’ (HOFMEYR apud TILLEY, 

2011, p. 2-3, tradução e destaque nosso).   

 

A proposta era de que o continente africano fosse usado, de forma sistemática e 

ampliada em várias frentes de pesquisa, como um laboratório “ao ar livre” que impulsionaria o 

desenvolvimento científico. Por exemplo, regiões do Quênia e da Nigéria se tornaram sítios de 

pesquisa experimental relacionadas às condições de nutrição das populações; de Uganda, 
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recintos de estudo da doença do sono e da tripanossomíase; e da Tanganica (hoje Tanzânia), 

sítio de estudo de malária, tuberculose e doença do sono (TILLEY, 2011).  

Esse projeto se instituiu pelo estudo científico denominado de African Research Survey, 

encomendado pela Administração Colonial Britânica a acadêmicos e oficiais administrativos e 

realizado entre 1929 e 1939. Pretendia, por meio do conhecimento científico e de sua produção, 

estabelecer os novos padrões de políticas coloniais. Ademais, como comentou a autora:  

 

Os líderes do Survey, buscando um controle colonial mais eficaz, abraçaram 

a aplicação do conhecimento científico e seu complemento, o colonialismo 

científico. Eles defenderam novas formas de ‘reconhecimento aéreo’ para 

realizar inventários dos vastos recursos naturais da África. Eles procuraram 

desenvolver esses recursos por meio de experimento, com base em métodos e 

práticas aprendidas em outras partes do Império Britânico. (...). Eles 

recomendaram o uso de novas tecnologias culturais, como o cinema e o rádio, 

para infiltrar-se mais eficientemente nas culturas heterogêneas do continente. 

Eles aceitaram, quase sem questionar, a necessidade de modernizar os modos 

de vida africanos, especialmente as práticas agrícolas e médicas, e incorporar 

esses territórios à economia internacional. Eles reconheciam a necessidade de 

a administração colonial aprender as línguas locais a fim de controlar as 

populações. Em suma, o African Survey foi projetado para dominar os meios 

ambientes da África e seus habitantes humanos por gerência e planejamentos 

científicos (TILLEY, 2011, p. 4, tradução e destaque nosso).  

 

Diversos historiadores interpretaram a realização desse estudo, editado em 1938 e 

intitulado Science in Africa, como turning point nas práticas administrativas coloniais e nos 

modos de intervenção nos territórios africanos que, então, passam a ser feitos de forma direta, 

intensiva, em maior escala de dinamismo e sistematicidade. A concepção básica era a de usar 

a ciência experimental como instrumento de desenvolvimento da África e fazer do território 

africano um laboratório vivo13. A autora frisou a relevância que o campo da saúde e seus 

diversos eixos, tinham dentro do projeto de modernização e desenvolvimento científico 

(TILLEY, 2011). Expressa esse destaque os dados trazidos pela autora: 

 

(...) cerca de um quinto do texto Science in Africa foi dedicado ao tema da 

saúde pública e das doenças infecciosas. Dos 54 conselheiros que leram e 

comentaram os três capítulos, vinte eram ou foram diretores e oficiais seniors 

de departamentos médicos na África, incluindo muitos que participaram da 

coordenação da conferência East African e dois da conferência Pan-African 

Health. Os demais compreendiam pesquisadores seniors e administradores do 

 
13 A ideia da África como um laboratório vivo está contida nas páginas de abertura do documento African Survey, 

de 1938: “A África se apresenta como um laboratório vivo, no qual a recompensa do estudo pode provar não ser 

meramente a satisfação de um impulso intelectual, mas uma efetiva adição de bem-estar à vida das pessoas” 

(TILLEY, 2011, p.5, tradução nossa).  
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campo da medicina tropical, nutrição, saúde pública e higiene (TILLEY, 2011, 

p. 212, tradução nossa).  

 

A fim de empreender tal estudo e em decorrência dele, ocorreu a migração de grande 

quantidade cientistas e técnicos europeus para a África Tropical, uma “diáspora científica”, nos 

termos usados por Tilley (2011, p. 7).  Estabeleceu-se ali um conjunto de serviços e 

departamentos especializados em diversas áreas; infraestrutura, pesquisa, agricultura, medicina, 

para dar suporte à instalação e desenvolvimento do projeto de modernização planejado para a 

África.  

Bonneuil (2001), partindo da análise de documentos de planejamento do projeto de 

modernização elaborados para diversas regiões africanas, mostrou que a disposição dos 

diversos sítios que seriam construídos no território pretendia combinar cidade, nos moldes 

europeus, com unidade de experimento; tudo sob a coordenação in loco de cientistas e 

inspetores imperiais. Os esquemas analisados pelo autor se vinculavam, na essência, a tornar 

moderna a produção agrícola com vistas na integração destas regiões ao mercado internacional 

por meio da expansão das técnicas científicas de irrigação e cultivo e de pesquisas relacionadas 

à testes de melhoramento e multiplicação de variedades cultivares.  

Para tal empreendimento, cidades e populações africanas foram rearranjadas: áreas 

inabitadas foram povoadas, outras foram evacuadas; populações desalojadas, agrupadas; áreas 

secas foram irrigadas para a agricultura. Houve também a construção de barragens, rodovias, 

casas e outras infraestruturas. Terras foram divididas e esquadrinhadas; rios tiveram seus cursos 

alterados. Tudo isso de acordo com “esquemas tecnocráticos de assentamento e 

reassentamento”, baseados em ‘geometrização, simplificação, padronização e disciplina’ (...) 

para garantir não só a ordem social (...) mas a ordem experimental necessária à produção de 

conhecimento especializado” (BONNEUIL, 2001, p. 271).  

Ressalta-se que uma profunda transformação se procedeu em diversas regiões com a 

instalação paulatina de um novo modo de produção e reprodução social com o African 

Research Survey, com a intenção de promover a entrada do continente africano na modernidade 

por intercessão do exercício da pesquisa científica.  

Nesse período, denominado por Tilley (2011) de a “era do colonialismo 

intervencionista” (p.11), as pesquisas médico-científicas tomaram novos rumos, passando-se a 

dar “ “ênfase ao ambiente interno de organismos humanos” (...). O corpo humano teve de ser 

reconhecido como “apto a adaptação e mudança”, tanto em termos de nutrição como de 

imunidade” (WORTHINGTON apud TILLEY, 2011, p. 212, tradução nossa). Os estudos 
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objetivavam as populações africanas, suas condições de vida, sua alimentação, bem como sua 

imunidade e tolerância para doenças. Não se constituíam mais de comissões de investigações 

itinerantes, mas assentar pesquisas e pesquisadores em território africano.  

Concomitantemente a esse processo e às mudanças que se instalavam na África nas 

primeiras décadas do século XX, o eixo hegemônico do mundo passava a se voltar para os 

Estados Unidos. No plano teórico-epistemológico das ciências da saúde, um novo modelo 

médico-sanitário, gestado no início do século nos Estados Unidos, estava, nesse momento, em 

plena consolidação e expansão nas instituições médico-científicas europeias. Fundações 

filantrópicas de saúde norte-americanas, a mais notável delas, a Fundação Rockefeller (FR), 

passaram a financiar pesquisas em suas áreas de interesse, intercâmbios para médicos e 

cientistas e a circulação de revistas científicas (LÖWY, 2006).  

O modelo médico-sanitário norte-americano combinava “a ciência da saúde pública e a 

gestão racional das sociedades” (LÖWY, 2006, p. 126).  

Por volta dos anos 1930, as diretrizes da FR foram reformuladas e seus interesses, antes 

enfatizados na educação sanitária e reorganização de modos de vida das populações, passaram 

a focalizar as pesquisas científicas de campo e o avanço do conhecimento. O campo seria um 

“laboratório natural”, considerado “o único laboratório possível para o acompanhamento 

epidemiológico das doenças transmissíveis” (FROST apud LÖWY, 2006, p. 170). 

Somando-se o modelo de gestão das pessoas do modelo de saúde pública norte-

americano aos redirecionamentos da FR e seu grande poder financeiro e ao projeto de 

modernização esquadrinhado pelas autoridades coloniais britânicas, fundamentado no African 

Research Survey, obtêm-se o amálgama no qual se configurou a fundação, em 1936 em 

Entebbe, Uganda, do Yellow Fever Research Institut (YFRI), laboratório onde ocorreram as 

pesquisas que levaram à identificação do vírus zika, em 1947.  

Mas por que a febre amarela? E por que Uganda como lugar de pesquisa de febre 

amarela? De que forma essa combinação de aspectos que informaram a realização das pesquisas 

em Uganda ressoa nas ações executadas e na fundação do instituto?  

Descreveu Cummiskey (2017) que o projeto médico-científico relativo à febre amarela 

empreendido em Uganda estava a serviço de propósitos político-econômicos da metrópole 

inglesa. A Inglaterra tinha interesses comerciais no continente indiano e receava o 

espalhamento da febre amarela endêmica da região da África Ocidental para o Oceano Índico 

e sul da Ásia, onde nenhum surto de febre amarela jamais havia sido notificado, mas onde 

julgava-se haver grande quantidade de mosquitos A. aegypt. Já os Estados Unidos, representado 

pela FR e de sua divisão de saúde internacional, International Health Division (IHD), tinham 
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interesses no continente sul-americano e buscava encontrar soluções para a alta mortalidade por 

febre amarela nas Américas. 

A febre amarela, segundo Löwy (2006), foi a doença da vez no cenário médico-

científico internacional dos anos 1930. Os primeiros registros de um conjunto de sintomas 

semelhantes ao que se considera hoje a febre amarela datam do século XVII, nas América do 

Norte e Central. Epidemias foram registradas nas Américas e na África nos séculos XVIII e 

XIX, com elevados índices de mortalidade acometendo, basicamente, forasteiros: “os viajantes 

de passagem, as tripulações dos navios, as tropas coloniais, os colonos civis e os imigrantes” 

(p. 49). A população nativa parecia protegida contra a doença.  

No plano médico-científico, existia a hipótese de a febre amarela ser eminentemente 

africana tendo sido trazida para a América durante o período escravista junto de ocasionais 

infestações de mosquitos Aedes aegypt, ao mesmo tempo em que se consolidava a teoria 

microbiana das doenças e a identificação de um inseto como vetor de transmissão da febre 

amarela (LÖWY, 2006).   

Investigando os estudos científicos sobre a febre amarela ocorridos no Brasil, Löwy 

(2006) comentou que eles foram feitos na América sob a liderança da FR entre os anos 1910-

1920 e que com base neles estabeleceu-se a relação do mosquito Aedes aegypt como o vetor da 

febre amarela – apesar de já se ter descrições e teorias sobre a transmissão da doença por 

mosquitos desde meados do século XIX. Decorre disso a elaboração e difusão de medidas 

sanitárias de controle e eliminação dos mosquitos nas Américas, as quais foram consideradas 

bem-sucedidas por cientistas, concedendo relativo prestígio à ciência médico-científica 

empreendida nos Estados Unidos e incitando perspectivas factíveis de erradicação da febre 

amarela pela eliminação dos mosquitos transmissores. Esse foi, aliás, o mote adotado pela FR 

no campo da saúde pública a partir de 1914, enviando comissões de campanha investigativas 

para os países da América do Sul.  

Seguindo a autora, informou-se ainda que mesmo com as campanhas de extermínio dos 

mosquitos na América do Sul, as epidemias continuavam a ser descritas em diferentes regiões, 

de tempos em tempos, principalmente entre estrangeiros e crianças. Acumulavam-se 

caracterizações de epidemias de febre amarela em diversas regiões da América do Sul e África 

onde não havia mosquitos Aedes aegypt. Estudos de laboratório, baseados em técnicas 

imunológicas levavam os cientistas a inferir que alguns grupos de pessoas eram infectados com 

o vírus, mas não tinham sintomas ou, esporadicamente, apresentavam doenças febris agudas 

leves e autolimitadas. Além disso, outros estudos de laboratório de infecção de animais e 
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mosquitos com vírus da febre amarela induziam os cientistas a levantarem questões quanto a 

possibilidade de o vírus infectar outros seres (LÖWY, 2006).    

Estudos epidemiológicos e clínicos em trabalhadores e/ou moradores da floresta 

amazônica brasileira identificavam casos de “febre amarela sem Aedes” em “casas à beira da 

floresta, próximas a um campo cultivado ou no meio da floresta, uma fazenda cercada de 

vegetação” (LÖWY, 2006, p.234). Essas verificações borravam a noção vigente de que apenas 

humanos e mosquitos A. aegypti poderiam abrigar o vírus (LÖWY, 2006). Ou seja, aos olhos 

científicos, erradicar a doença pela eliminação dos mosquitos não daria certo e parecia 

inexequível, pois o vírus poderia estar em outros animais da floresta.  

Sobre a febre amarela na África Tropical Ocidental, Cummiskey (2017) expôs que as 

investigações científicas impulsionadas pela FR por volta dos anos 1930 registravam 

contradições semelhantes às identificadas nos estudos empreendidos na América do Sul. 

Identificava-se, por meio de estudos imunológicos, populações infectadas com vírus da febre 

amarela, mas pouquíssimos casos de doença. Já na costa africana oriental, nas regiões mais a 

leste e costeiras, os estudos imunológicos em espécimes das populações indicavam ausência de 

infecção pelo vírus da febre amarela, sem casos de doença, no entanto, em lugar com grande 

quantidade de mosquitos A. aegypt.  

A tríade doença-vírus-transmissor não era conclusiva, tanto nos estudos na América do 

Sul como nos da África. Isso intrigava os cientistas, pois se esperava que onde houvesse 

resultados positivos para infecção por febre amarela, ocorreria também doença e mosquitos 

circulantes.  

A situação da região da África Oriental, em especial, constituía uma ameaça aos olhos 

do império britânico pela proximidade com a Índia que apresentava uma situação semelhante: 

região densa em mosquitos, mas sem doença ou vírus da febre amarela. A Inglaterra tinha 

grandes interesses comerciais na colonização que empreendia na Índia.  (CUMMISKEY, 2017). 

Os achados de observação clínica versus a investigação sorológica eram considerados 

contraditórios para os cientistas e conduziram à proposição de que a região de Uganda poderia 

ser, por alguma razão, como uma barreira, inibindo a passagem da doença para a costa oriental 

africana e para a Ásia. Essa questão constituiu, em parte, diretriz das pesquisas empreendidas 

no leste da África pela IHD da FR. Outras questões se relacionavam aos vetores que seriam 

agentes de transmissão da doença na África e às condições de manutenção do vírus circulante 

no ambiente, já que estudos da FR nas Américas mostravam que a doença podia se manter 

silenciosa com o vírus infectando outros animais e podendo ser transmitido por outros insetos 

(CUMMISKEY, 2017).  
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Löwy (2006) considerou que uma “nova forma epidemiológica da doença” (p.234) se 

configurava à vista dos cientistas da FR, alterando suas questões e interesses científicos e as 

formas de conceber a febre amarela. Além da situação da febre amarela passar a ser 

compreendida como ameaça ao desenvolvimento econômico das potências mundiais – EUA, 

primeiramente, e Inglaterra, em seguida – as questões médico-científicas relacionadas à 

existência de “ciclos silenciosos” instalados em lugares desconhecidos impelia reformulações 

sobre a forma de estudar a febre amarela. Se nas décadas de 1910-1920, os estudos científicos 

comandados pela FR focalizavam o acompanhamento e a distribuição dos casos clínicos da 

doença e suas relações com a presença do mosquito identificadas por enquetes epidemiológicas 

e observações clínicas, por volta de 1930 passaram a centrar-se no desenvolvimento e na 

aplicação de técnicas laboratoriais de manipulação de amostras de humanos e não humanos, a 

fim de mostrar a presença do vírus da febre amarela, e na formulação de hipóteses sobre outros 

seres vivos que também poderiam carrear o vírus. E se, entre 1910-1920, a finalidade das ações 

e pesquisas científicas no campo das doenças tropicais figurava em torno da erradicação da 

febre amarela por meio de práticas sanitárias de eliminação do mosquito transmissor, nos anos 

1930 o projeto científico-sanitário consistia em tentar visualizar a doença por pesquisas de 

campo associadas a técnicas de laboratório e avançar no conhecimento científico por 

intervenção de pesquisas (LÖWY, 2006).  

Além das perguntas científicas a respeito da relação de Uganda com a febre amarela, 

que circulavam na comunidade científica da medicina tropical, a instalação do YFRI em 

Entebbe se deu por várias razões: em virtude de experiências de investigações médico-

científicas que foram empreendidas na região; por haver uma construção desocupada, usada 

como laboratório nas investigações da doença do sono e tripanossomíase no início do século 

XX; pelo espaço físico se situar próximo de regiões onde seriam coletados espécimes nas 

populações humanas e não humanas; e por haver parecer favorável do governo colonial 

britânico (CUMMISKEY, 2017).     

Com o apoio internacional, da FR em especial, e atendendo às demandas de 

modernidade decorrentes dos interesses político-econômicos ingleses e às questões científicas 

sobre a febre amarela, instalou-se, em Entebbe, Uganda, o YFRI, no estabelecimento do antigo 

Instituto de Pesquisa da Tripanossomíase. Resume Cummiskey (2017) as expectativas dessa 

acomodação: 

  

A equipe IHD [Internacional Health Division] trabalhou para estabelecer o 

laboratório em Entebbe como um espaço para pesquisa que não seria limitado 
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por sua localização em Uganda, mas que tiraria proveito de sua proximidade 

com os tipos de lugares onde se acreditava que a febre amarela era ativa. 

Naquela época, o instituto fazia parte do programa de medicina tropical da 

Fundação Rockefeller e do sistema do Instituto médico colonial do império 

britânico na África Oriental. Eles estavam principalmente interessados na 

febre amarela, a doença paradigmática do modelo internacional de saúde, que 

caracterizou os primeiros anos de colaboração médica transnacional para 

conter a propagação de doenças infecciosas (p. 19, tradução nossa).  

 

Os laboratórios e estruturas de pesquisa deveriam ser de primeira classe e atuar em 

consonância com as práticas e teorias científicas internacionais e, para isso, deveriam produzir 

aquele espaço, colonizá-lo. A instalação do Instituto ali “não era simplesmente natural e de 

qualidade estática. O Instituto construiu ativamente os lugares em que pesquisou, a fim de tornar 

máxima sua capacidade de produzir conhecimento que valeria fora de Uganda” 

(CUMMISKEY, 2017, p. 10).  

Uganda foi transformada no objeto da pesquisa. Para situar e “ver” a febre amarela, 

foram feitos inquéritos sorológicos dos humanos e não humanos intentando “observar os corpos 

africanos e extrair espécimes biológicos da população africana” (CUMMISKEY, 2017, p. 43). 

Os cientistas do Instituto se utilizavam de inspeções de doença do sono realizadas pelas 

autoridades médicas coloniais para fazer coletas de sangue dos nativos para os estudos de febre 

amarela do YFRI.  

Além de médicos, bacteriologistas, entomologistas e epidemiologistas com experiência 

nas pesquisas de febre amarela nos laboratórios da FR em Nova Iorque e no Brasil, foram 

enviados também para Entebbe camundongos, macacos, vidrarias e equipamentos de 

laboratórios (CUMMISKEY, 2017).  

Indivíduos de comunidades nativas da região foram angariados para trabalhar no 

Instituto como mensageiros, motoristas, escriturários, atendentes; e zeladores das colônias de 

camundongos e de macacos usados no experimento do teste de proteção14 – experimento 

primordial dos estudos de febre amarela do YFRI – tendo a função de alimentar os animais, 

medir suas temperaturas, recolher dejetos e limpar as gaiolas.  

À medida que os experimentos seguiram, os africanos foram adquirindo outras funções 

como de “assistentes de laboratório” – para a manipulação e processamentos de amostras 

coletadas – “escoteiros de temperatura” – medindo a temperatura das pessoas nas comunidades 

para perscrutar casos de febre na região – e “mosquito-boys” – caçadores de mosquitos para os 

experimentos (CUMMISKEY, 2017). 

 
14 Cf. subitem 5.3 no qual faz-se um detalhamento desse experimento e de outros. 
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Os estudos e procedimentos empreendidos por cerca de quatro anos foram considerados 

frustrados. Escreveu um dos cientistas que realizou experimentos no YFRI que “(...) tudo que 

deveria ser sabido sobre a epidemiologia da febre amarela não é [era] sabido” (MAHAFFY et 

al. apud CUMMISKEY, 2017, p. 56). A contradição entre achados clínicos e achados 

laboratoriais de sorologia ainda permanecia uma incógnita. Onde o vírus da febre amarela 

estaria abrigado de forma inidentificável? A epidemia que havia sido descrita no Sudão entre 

1940 e 1941 era uma epidemia “clássica” de febre amarela ou de “febre amarela silvestre”? 

(CUMMISKEY, 2017).   

Com base em resultados de experimentos realizados na região de Bwamba, em Uganda, 

os cientistas desenvolveram a tese de que Bwamba era: 

 

(...) o lugar mais promissor para pesquisar a febre amarela em Uganda.  “(...) 

os estudos em Uganda [basicamente survey de imunidade com relação à febre 

amarela], aos quais este relatório se refere, revelaram um foco importante da 

doença naquela parte do vale do rio Semliki que fica a oeste das montanhas 

Ruwenzori e que abrange a maioria do trecho leste da floresta Ituri (Condado 

de Bwamba) (MAHAFFY et al., 1942, p. 10, tradução nossa).  

 

Os cientistas da YFRI, então, escolheram esse lugar para intensificar os estudos 

experimentais da febre amarela.  

Narrou Cummiskey (2017) que, para os cientistas, as condições do laboratório onde 

ocorriam os experimentos com os animais e vírus pareciam distintas daquelas encontradas na 

natureza. Eram necessários experimentos na natureza, “ao ar livre”, usando animais e humanos. 

Para a realização desses experimentos foram criados limites na região de Bwamba segundo as 

divisões estabelecidas pelas autoridades coloniais, entre o que seria, naquela época, o Congo 

Belga e Uganda, hoje República Democrática do Congo e Uganda.  

Até por volta dos anos 1930, essa era uma região de floresta densa, habitada por diversas 

comunidades africanas e esporadicamente visitada por europeus ligados à administração 

colonial e pelos cientistas da YFRI. O acesso à região era feito a pé, mas desde os anos 1930 

estava sendo construída uma estrada na região, ligando Fort Portal ao Condado em Bundibugyo. 

A construção da estrada levou a ida e fixação de grande quantidade de nativos para o trabalho 

e eles foram usados de amostras nos experimentos, como escrito por Mahaffy e colaboradores 

(1942):  

 

A construção chegou ao limite da floresta densa no fim de 1937, época em 

que uma estação de campo foi estabelecida perto do campo de trabalho e os 

trabalhadores foram mantidos sob estreita observação para evidência de febre 

amarela. A estação de campo mudou com o campo de trabalho e as 
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observações continuaram até que a estrada fosse concluída no fim de 1938. O 

número de trabalhadores empregados variou entre 400 e 900 e havia uma 

rotatividade muito grande no fim de cada mês. O número total de pessoas que 

estiveram sob observação foi, portanto, muito maior do que em qualquer 

momento. Indivíduos que apresentaram doenças febris sem causa óbvia foram 

sangrados e seus soros foram inoculados em camundongos brancos. Os 

animais inoculados foram mantidos em observação por um período de 1 mês. 

Uma nova entidade clínica foi estudada e seu vírus causador foi isolado 

(SMITHBURN, MAHAFFY e PAUL, 1941) mas a presença da febre amarela 

não foi detectada (p. 9-10, tradução nossa).  

 

Os cientistas compreendiam que os deslocamentos traziam grandes quantidades de 

pessoas não imunes para uma região de floresta onde o vírus da febre amarela parecia circular, 

o que poderia viabilizar a identificação do vírus da febre amarela naquela região. Além disso, 

vislumbravam que as condições de organização impostas aos trabalhadores permitiam 

transbordar o laboratório para o campo em um experimento utilizando humanos já que as 

pessoas seriam mantidas sob observação constante.   

Um outro experimento descrito consistia em usar humanos (adultos e crianças 

africanas), não humanos e animais experimentais, como iscas de picada de mosquitos e observá-

los por algum tempo. Eram feitas anotações se houve picada, a que horas, lugar preferencial da 

picada e tipo de picada (CUMMISKEY, 2017). 

 Outro experimento consistia na coleta, detalhadamente documentada, de mosquitos em 

plataformas que iam do chão até a copa das árvores e as coletas eram feitas por jovens africanos. 

Escreveu Cummiskey (2017):  

 

No fim de 1942, a estação de campo coletou um total de 25.038 mosquitos e 

Haddow [cientista do YFRI] treinou um quadro qualificado de assistentes 

africanos, terminou de construir o acampamento, estabeleceu sistemas para 

transportar espécimes e materiais entre Entebbe e a estação de campo, e fez 

um mapa do distrito (CUMMISKEY, 2017, p. 80). 

   

Em outros experimentos eram usados macacos, selvagens e domesticados.  

Dos macacos selvagens eram colhidas amostras de sangue para análise sorológica para 

determinação de anticorpos e a identificação de áreas com circulação do vírus da febre amarela. 

De início as coletas de sangue nos macacos eram feitas com armadilhas e iscas, mas essa forma 

de coleta foi considerada insatisfatória pois poucos macacos caiam nas armadilhas. Inferiu-se, 

assim, que havia na região comida abundante e, por isso, os macacos não entravam nas 

armadilhas para pegar a comida deixada. Passou-se então a caçar e matar os macacos, retirando 

o sangue para os experimentos antes que o coração parasse de bater (CUMMISKEY, 2017).  
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Os animais domesticados consistiam em macacos Rhesus, espécies de macacos 

importadas da Ásia, para uso nos experimentos de teste de proteção, procedimento experimental 

que consistia em:  

 

(...) que o sangue fosse retirado de um caso [africano com suspeita de febre 

amarela] e injetado em um camundongo, que, caso adoecesse, seria 

sacrificado, seu cérebro emulsificado e injetado em outro camundongo, que 

seria transportado para Entebbe, onde seu cérebro seria emulsificado e 

injetado em um macaco Rhesus. (CUMMISKEY, 2017, p. 42).  

 

 

 Os macacos Rhesus também foram usados em outro experimento conduzido na região 

de Bwamba: um “experimento ecológico em grande escala” (CUMMISKEY, 2017, p. 64). 

Tratou-se da distribuição de macacos Rhesus enjaulados em diversos lugares de Bwamba, ao 

longo de rodovias e em plataformas na copa das árvores, com o propósito de usá-los de 

sentinela, como “vigias” ou “sensores” de circulação do vírus, para “tornar um surto de febre 

amarela visível em tempo real, não apenas em retrospecto”, como no caso de experimentos 

sorológicos (CUMMISKEY, 2017, p. 83). 

 

Eles [os macacos Rhesus] ficavam estacionados em ampla variedade de tipos 

de florestas, em pontos fixos, em plataformas nas árvores, onde pares de 

homens jovens – “meninos-macaco sentinela” – davam comida a eles, 

limpavam suas gaiolas e mediam suas temperaturas de modo que qualquer 

sinal de febre observado fosse de pronto comunicado (CUMMISKEY, 2017, 

p. 83). 

 

Como mencionado, os macacos Rhesus eram criados e domesticados no Instituto e eram 

utilizados, desde o fim da década de 1920, como modelos experimentais preditivos de infecção 

por febre amarela. Julgava-se que, quando os animais eram injetados nas experiências, eles 

desenvolveriam quadros febris e patológicos parecidos com o humano, diferentemente de 

outros animais como chimpanzés, macacos africanos locais e porquinhos da índia que não 

desenvolviam a doença com as infecções experimentais (STOKES et al., 1928).  

 No transcurso dos experimentos, ajustes foram realizados para que a infecção dos 

macacos ocorresse da forma que os cientistas queriam e para que fosse possível identificar 

quadros de febre amarela. Um desses ajustes se deu em razão de os macacos não adoecerem, 

donde os pesquisadores concluíram que isso ocorria porque os mosquitos “não entravam” nas 

jaulas dos macacos. Para “ajudar” na infecção, então, os macacos, ao invés de presos em jaulas, 

foram mantidos presos apenas por fios nas plataformas das árvores (CUMMISKEY, 2017) 
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 Outro ajuste informado se deu em decorrência de os macacos, por vezes, apresentarem 

febre sem qualquer outro sinal de doença. Desse quadro, os cientistas inferiram que a constante 

medição da temperatura dos animais pelos “meninos-macacos” os estressava e causava 

aumento da temperatura (CUMMISKEY, 2017, p. 64). A tomada de temperatura, então, passou 

a ser feita em intervalos maiores. 

Nessa congruência de experimentos e resultados obtidos na região de Bwamba, se foi 

descrevendo um quadro fisiopatológico e de laboratório considerado representativo da febre 

amarela silvestre. E, então, “no fim do ano [de 1951], o relatório anual do Instituto anunciou 

que a estação de campo de Bwamba (....) “tendo cumprido seu propósito”, foi fechada” 

(CUMMISKEY, 2017, p. 87, tradução nossa).  

Nesse ínterim de pesquisas científicas sobre febre amarela, com destaque para o 

experimento com macacos Rhesus sentinela, apareceu a descrição em 1952 de novos vírus, um 

deles o vírus da zika.  

Cabe destacar que a ciência que “descobriu” a febre amarela silvestre em Bwamba, e, 

“por ocasião”, o vírus da zika, se insere em Uganda no processo de modernização da África 

Tropical vinculada aos interesses político-econômicos e científicos, coloniais e internacionais.  

Assim, para a produção de conhecimento científico sobre umas das paradigmáticas 

“doenças tropicais”, a febre amarela, instalou-se em Entebbe, junto do YFRI, um novo modo 

de produção e reprodução social que produziu profundas alterações do espaço, das relações 

sociais e das relações entre os seres vivos; alterações que já estavam em curso no interior das 

relações coloniais e que se acentuaram, a partir de 1930, com o projeto de modernização 

decorrente do African Survey. 

Com a inserção da dinâmica científica, dos laboratórios e seus procedimentos e de todo 

um aparato de experimento, gerou-se notável colonização de humanos e de não humanos, macro 

e microorganismos, e do meio ambiente, que produziu os resultados obtidos pelos cientistas e 

as consequências disso. Uma colonização do mundo da vida que é, de fato, colonização, ou 

seja, parte primordial do desenvolvimento das forças produtivas vinculado ao processo divisão 

internacional do trabalho.  

O zika surgiu desse processo, do amálgama entre colonização de seres vivos e práticas 

humanas de produção científica, como será discutido nos próximos capítulos. Mas antes de 

dirigir-nos a esse ponto se faz premente descrever e discutir as técnicas e procedimentos de 

experimento informado pois é a partir deles que se conformaram o vírus zika e, posteriormente, 

a doença humana por ele causada.   

 



74 
 

5.3 OS EXPERIMENTOS LABORATORIAIS NA ORIGEM DO ZIKA: O TESTE 

DE PROTEÇÃO 

 

O que se observa ao se atentar para os procedimentos técnicos e experimentais – 

instrumentos, reagentes, métodos, humanos e não humanos envolvidos – que compõem o vírus 

e a doença zika? Eles são extensamente descritos nos artigos analisados. 

Procedeu-se, nesta pesquisa, ao esquema latouriano de abrir a caixa-preta das mediações 

que construíram os fatos científicos, entendendo-se que são os conhecimentos e práticas 

sociocientíficas que os constituem e, na medida em que os conhecimentos e práticas se 

transformam, vão transformando também as doenças, seus agentes etiológicos e suas inter-

relações.   

Sobre a doença da febre amarela, Löwy (2006) mostra essas transformações em torno 

do desenvolvimento científico e tecnológico que acaba por engendrar outra forma de definição 

da doença. A febre amarela, antes definida pelos sinais clínicos incididos no corpo passa, com 

o desenvolvimento das técnicas de experimento, a ser definida por procedimentos de 

laboratório. As identificações indiretas sobre a direta. A identificação da doença passa a se dar 

em laboratório pela indução da doença por experimento em um animal receptivo ou 

indiretamente pela identificação de anticorpos específicos. A autora afirma: “a maioria das 

patologias humanas é percebida por meio dos métodos utilizados para torná-las mais visíveis e 

sua história não pode ser dissociada da história do desenvolvimento destes métodos” (p.22).  

O desenvolvimento de técnicas e procedimentos bacteriológicos e imunológicos criaram 

possibilidades de manipulação de agentes patogênicos e condições para criação de modelos 

experimentais de doença em animais por meio de modificações percebidas microscopicamente 

– reagentes, equipamentos, diferentes manipulações humanas em não humanos. Abriu-se um 

vasto horizonte de possibilidades de manipulação de seres e de produção de conhecimento que 

não dependia da verificação do agente etiológico ou mesmo de reconhecimento de um quadro 

sintomático, bastando a identificação de uma molécula e/ou substância que estaria associada à 

doença, uma molécula “marcadora” de doença.   

Ampliou-se ainda mais esse horizonte com a domesticação dos vírus – seres ainda 

menores que bactérias, formados por poucos componentes, um envoltório de proteína e pelo 

material genético – que poderiam ser mantidos em cobaias, transportados com maior facilidade 

e ser usados em modelos experimentais, induzindo ou produzindo doenças por manipulação do 

próprio material.   
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Tornou-se possível identificar seres microscópicos mobilizando um conjunto de ideias, 

dúvidas e hipóteses sobre eles e intentando “fazê-los responder” as questões postas. E são essas 

técnicas e seus procedimentos que produzem certa identidade viral (LÖWY, 2006).  

São, portanto, os experimentos que nos dizem dos organismos microscópicos, de seu 

comportamento. Por meio de procedimentos técnicos, de manipulação de equipamentos e 

reagentes e de seres humanos e não humanos, transcorre um processo de “co-construção entre 

ciência e sociedade” (LÖWY, 2006, p. 27). Ou seja, a ciência produz sociedade e é também 

produzida por ela, em um processo profundamente reflexivo.   

Essas considerações transbordam para o caso da identificação do vírus da zika no 

decurso das pesquisas sobre a febre amarela.  

O teste de proteção foi a técnica imunológica central empregada para os estudos de febre 

amarela e que permitiu “tornar a doença [febre amarela endêmica] visível aos pesquisadores” 

(CUMMISKEY, 2017, p. 38) e ainda ver e criar outros seres e fenômenos oriundos dessa 

prática e de suas derivações.   

O teste de proteção foi integrado de forma sistemática aos estudos de febre amarela 

empreendidos pela FR por volta dos anos 1930, no âmbito do fomento da expansão das 

pesquisas de febre amarela e das considerações dos cientistas quanto a necessidade de maior 

integração entre laboratório e campo (LÖWY, 2006). 

Consistia em revelar a presença ou ausência de anticorpos em amostras de soro de 

humanos e não humanos, misturando o soro que se queria analisar junto com os vírus de febre 

amarela vivos e depois injetando a mistura em um animal experimental. Se o animal morresse 

ou apresentasse alterações de comportamento, indicava para os cientistas que o soro não possuía 

anticorpos e aquele humano ou não humanos não tinha imunidade15. Se não morresse, indicava 

que a amostra tinha anticorpos e que, portanto, já teria havido contato com o vírus da febre 

amarela (CUMMISKEY, 2017; LOWRY, 2006). 

Os testes eram feitos inicialmente em macacos asiáticos Rhesus, pois entendia-se que 

eles se mostravam experimentalmente sensíveis aos testes com vírus da febre amarela. Outros 

animais como saguis, porquinhos da índia, ratos, camundongos, cachorros, gatos e cabras já 

haviam sido testados e não haviam respondido da forma esperada pelos cientistas. O artigo que 

descreveu esses experimentos com macacos Rhesus concluiu, entre outros aspectos que:  

 
15 Haddow e colaboradores (1947) explica que “o termo imunidade, conforme usado neste relatório, refere-se à 

presença no soro de anticorpo protetor específico contra o vírus da febre amarela. A presença ou a ausência de tal 

anticorpo foi determinada por proteção intraperitoneal de camundongos teste, feitos em camundongos com 5 a 6 

semanas de idade ou 14 dias de idade” (p.680).  
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1. A febre amarela foi transmitida com sucesso aos macacos Rhesus. (...)  

7. O curso clínico da doença e as lesões produzidas pelo vírus em macacos 

Rhesus foram semelhantes aos encontrados na febre amarela humana 

(STOKES et al., 1928, p. 58, tradução nossa).  

 

Experimentos subsequentes levaram ao entendimento de que camundongos também 

eram susceptíveis à infecção experimental pelo vírus da febre amarela, mas por injeção 

intracerebral. O uso de camundongos seria uma vantagem para o modelo de experimento, pois 

os camundongos eram mais baratos e de maior facilidade de manipulação experimental do que 

os macacos Rhesus (THEILER, 1930).  

O artigo de Theiler (1933) é citado como referência do teste de proteção com o uso de 

camundongos nos artigos sobre zika PPP (1952) e ENV (1953). Nesse artigo constam os 

pormenores “da receita” para a realização dos testes em camundongos, mencionando 

informações sobre: concentração de vírus, quantidade de reagentes, diluentes, número de 

camundongos injetados, tempo de incubação, formas de preparação da solução viral de injeção, 

idade e dieta dos camundongos, etc. Esses fatores poderiam interferir nos resultados do teste de 

proteção e, portanto, a “receita” deveria ser seguida à risca para se obter os resultados esperados. 

Em resumo, a ideia do teste de proteção em camundongos era a de:  

 

(...) um teste intracerebral simples em camundongos para determinar 

quantitativamente a quantidade de anticorpos protetores no soro imune de 

febre (...) o método consistia em misturar a suspensão de vírus com uma 

quantidade igual de soro ou diluição do soro sob investigação, e injetar 0,03 

c.c. [cm³] da mistura intracerebralmente em 6 ou mais camundongos 

susceptíveis à cepa (THEILER, 1933, p. 75, tradução nossa).  

 

Para sistematização e expansão dos estudos de febre amarela empreendidos pela FR era 

preciso numerosos camundongos e macacos Rhesus que eram trazidos para Uganda do Brasil 

ou de Nova Iorque e depois reproduzidos e domesticados in loco nas colônias construídas no 

Instituto de Pesquisa.  

Com base no teste de proteção em camundongos, os artigos ISS (1952) e PPP (1952) 

descreveram a primeira identificação do vírus zika que se deu por duas técnicas: a adaptação 

do vírus zika em camundongo e a neutralização viral, as quais se configuram sob as bases 

teórico-empíricas do teste de proteção.  

ISS (1952) mencionou que o vírus zika foi isolado em duas situações: (1) de um macaco 

Rhesus, denominado de Rhesus 766, que apresentou febre e (2) dos mosquitos A. africanus 

capturados na floresta, ambos monitorados e analisados nos estudos de febre amarela 
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empreendidos no YFRI. O soro do macaco Rhesus 766 foi injetado no peritônio e 

intracerebralmente em camundongos e em um outro macaco, o Rhesus 771, e os mosquitos 

foram triturados e processados junto com plasma de boi e um “suco de mosquito” foi obtido e 

injetado em outros camundongos e em um macaco Rhesus, o 758. 

Esse suco poderia ser injetado como “sobrenadante não filtrado”, mas também na sua 

versão filtrada na qual se utilizava um instrumento denominado de filtro Seitz16, obtendo-se o 

“filtrado de Seitz” (ISS, 1952; PPP, 1952). 

Os soros com os vírus “isolados” passaram por um processo de adaptação do vírus em 

camundongo no qual lotes de camundongos são injetados intracerebralmente e acompanhados 

diariamente, observando-se sinais de doença tais como elevação de temperatura, paralisia, 

fraqueza motora e/ou morte. Os que se mostravam doentes eram mortos e seus cérebros eram 

processados em uma nova suspensão cerebral para inoculação em novos lotes de camundongos 

e assim sucessivamente. O número da passagem acaba se tornando a referência para a 

identificação daquele vírus em camundongos e, assim, uma forma de reconhecer e distinguir o 

vírus de outros por meio de procedimentos que o singularizam.  

A Figura 1 mostra o esquema do experimento do processo de adaptação do vírus ao 

camundongo.  

 

 
16 O filtro Seitz é um instrumento utilizado para obter uma solução livre de bactérias, pois em seu interior há poros 

pequenos, inferiores ao tamanho de bactérias que, portanto, ficam presas na parte superior do filtro, passando para 

o filtrado aquilo que é de menor que o poro, no caso, o ser vivo infectante.  
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               Fonte: Artigo PPP (1952).  

 

No experimento com o vírus zika, PPP (1952) mencionou-se que: 
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As passagens provenientes do soro de Rhesus 758 não foram continuadas 

consecutivamente além da 17ª passagem. Havia, no entanto, mais 

camundongos paralíticos em passagens iniciais com esta cepa de vírus do que 

com a cepa [do Rhesus] 766 e 100 por cento de mortalidade de camundongos 

inoculados ocorreu na 16ª passagem em comparação com 17ª passagem na 

cepa [do Rhesus] 766 (p. 522-523, tradução nossa).  

 

Essas passagens e processos adaptativos advêm dos estudos de Theiler (1930, 1933) 

sobre o teste de proteção em camundongos. Os experimentos realizados levaram os cientistas a 

inferir que injeções cerebrais com soluções virais elaboradas com passagens repetidas pelo 

cérebro de camundongos causavam infecções que eram passíveis de manejo com relação ao 

tempo de incubação e patogenicidade do vírus. Tornou-se possível, portanto, “mexer” na 

patogenicidade viral e adaptá-la.  

Às diluições das soluções cerebrais que contêm o vírus isolado em diversas 

concentrações – obtidas de passagens sucessivas do processo de adaptação do vírus ao 

camundongo – foram agregados anticorpos específicos obtidos de infecções prévias dos 

animais experimentais, procedendo-se ao chamado teste de neutralização. 

Ele se baseava nas concepções e métodos do teste de proteção. Nesse procedimento 

experimental os anticorpos contra o vírus zika foram obtidos do soro do macaco Rhesus 766 

coletados em fase de convalescência (fase de cura identificada por ausência de sintomas), 

pressupondo-se, assim, que tinham anticorpos neutralizantes.  

A junção entre “soluções cerebrais” e “anticorpos específicos” era injetada em 

camundongos de experimento e aqueles que não adoecessem eram tomados como (1) 

marcadores referência da relação entre quantidade de vírus e anticorpos necessário para que 

ocorra a neutralização e (2) marcadores de identificação da infecção viral pois aqueles 

anticorpos foram capazes de neutralizar o vírus e, portanto, pode-se identificar desde aí o vírus 

de interesse.   

Essas soluções contendo anticorpos específicos de vários vírus, tais como o da dengue, 

da febre amarela e da encefalomielite de Theiler17 foram confeccionadas a partir dos animais 

injetados – camundongos e/ou macacos – e usados em experimentos posteriores.  

Diante dos resultados de experimentos da reação de neutralização o artigo concluiu: “há, 

assim, boa evidência de que o vírus zika não está relacionado ao da febre amarela” (PPP, 1952, 

p. 515, tradução nossa).  

 
17 Max Theiler foi um microbiologista sul-africano que trabalhou como cientista na Fundação Rockefeller, tendo 

ganhado Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1951 pelo desenvolvimento da vacina contra a febre amarela 

usando vírus de virulência atenuada.  
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Os artigos ISS (1952) e PPP (1952) expõem ainda resultados de avaliações de infecções 

experimentais em outros animais tais como macacos Rhesus, coelhos e porquinhos da índia, 

por meio da injeção intracerebral de soluções de passagens por via intracerebral em 

camundongos infectados pelo soro do macaco Rhesus 766 e informa-se que nenhum deles 

desenvolveu alterações.  

Desses dois experimentos básicos descritos nos primeiros dois artigos sobre o vírus zika, 

selecionados no levantamento dos artigos na literatura científica – o primeiro intitulado “Virus 

zika (I) isolamentos e especificidade sorológica” e o outro “Virus zika (II) patogenicidade e 

propriedades físicas”, sendo um complementar ao outro – obteve-se o vírus da zika.  

Em conjunto, esses dois trabalhos descrevem um esforço intenso de práticas de 

experimentao de humanos manipulando não humanos, reagentes, substâncias e equipamentos 

para testagens, medições, injeções e validações até que se obtenham as respostas às questões e 

anseios de cientistas. Até que se veja aquilo que se quer ver.  

Nesse sentido, a noção de uma descoberta ocasional, que fundamenta a identificação do 

vírus da zika, se desestrutura em razão de todo o esforço empreendido pelos cientistas para 

chegar à identificação mais completa possível, dentro de critérios e parâmetros de avaliações 

científicas, de um “novo vírus”. Essa ideia será desenvolvida a seguir.  

 

5.4 O ENCONTRO (NÃO) OCASIONAL COM O VÍRUS ZIKA 

 

O vírus e a doença zika ficaram mundialmente conhecidos com a epidemia ocorrida no 

Brasil nos anos de 2015 e 2016, principalmente em decorrência da relação entre a doença em 

grávidas e a ocorrência de microcefalia em seus bebês. O que se sabia naquele momento sobre 

a história natural da doença zika era a de que tinha como agente causador um arbovírus, um 

vírus que se hospeda preferencialmente em artrópodes, denominado também de zika, 

identificado na floresta zika, em Uganda, e que podia causar febre, dores e manchas pelo corpo, 

sintomas semelhantes aos da febre amarela. Grosso modo, esse foi o conhecimento científico 

que se sedimentou, dando contornos ao vírus zika e à doença zika e que, então, foram tomados 

pela Saúde Pública e seus diversos eixos científicos em decorrência da epidemia de 2015. A 

identificação primeira do vírus da zika foi considerada pelos cientistas como “subproduto da 

pesquisa de febre amarela” (ENV, 1953, p. 14), um incidente “no decorrer de estudos projetados 
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para descobrir o vetor responsável pelo ciclo não humano da febre amarela em Uganda” (PPP, 

1952, p. 531).   

ISS (1952) e PPP (1952), os primeiros dois artigos sobre o vírus zika, informaram que 

durante os experimentos de febre amarela com macacos Rhesus houve a identificação ocasional 

do vírus zika em duas situações. Uma delas em um macaco Rhesus febril, denominado de 

Rhesus 766, e outra em mosquitos A. africanus.  

De maneira genérica, para fazer essas identificações, o soro do macaco Rhesus febril e 

o “suco de mosquito” obtido do processamento deles foram injetados em camundongos e as 

cepas virais submetidas no processo de adaptação do vírus a esses animais. Ou seja, os soros 

contendo vírus deveriam ser modulados a partir dos experimentos e das passagens nos lotes de 

camundongos para oferecer aos cientistas a solução viral adequada para identificar o vírus. Para 

essas passagens fez-se uso de grandes quantidades de camundongos, cerca de 300, advindos 

dos estoques das colônias de animais cultivados nos laboratórios da FR em Nova Iorque (PPP, 

1952).  

Além de camundongos, foram mobilizados equipamentos, reagentes, macacos, 

humanos e conhecimentos, já descritos na literatura científica, para fazer medidas e avaliações 

de concentrações, diluições, análises de quantidade de reagentes, diluentes, número de 

camundongos injetados, tempo de incubação, formas de preparação da solução viral de injeção, 

entre outros. Os procedimentos foram ajustados, moldados e remoldados a fim de se obter um 

vírus novo. Não se verifica ocasionalidade, no sentido de acidental, como mencionado nos 

artigos. Verifica-se não-ocasionalidade na identificação do vírus zika pois conformou-se toda 

uma estrutura científica e uma prática experimental, que foi desenhada e redesenhada, para 

identificá-lo por meio de sua caracterização na experiência. Mas também não deixa de haver 

ocasionalidade, no sentido do acaso que permeia as manipulações técnico-experimentais, a 

domesticação dos seres vivos, entre outras práticas, em que podem decorrer numerosas 

consequências não intencionais.  

Corrobora para a situação de não-ocasionalidade a conjuntura científica de identificação 

e descrição, na literatura, de outros vírus a partir daquela estrutura de pesquisa científica 

instalada e organizada para os estudos de febre amarela realizados no YFRI. Cummiskey (2017) 

afirma que os estudos de vírus “até então desconhecidos” (p.46) se desenvolveram 

paralelamente aos estudos de febre amarela e por alguns períodos foram o foco dos cientistas 

do YFRI, ocupando boa parte do tempo. Ademais,  
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(...) como a febre amarela nunca foi um problema clinicamente reconhecido 

em Uganda, a demonstração de que o Instituto poderia identificar e 

possivelmente oferecer algumas sugestões de controle para outras doenças que 

causavam morbidade reconhecível era valiosas para o estado colonial (p. 47, 

tradução nossa).    

 

Entre 1937 e 1947 foram descritos 10 vírus diferentes, dentre eles o zika (ENV, 1953). 

O primeiro artigo sobre o vírus da zika (ISS, 1952) relatou vários vírus que haviam sido 

descritos em anos anteriores:  

 

O isolamento de vírus filtráveis de mosquitos capturados em Uganda já foi 

reconhecido em várias ocasiões. Dois dos agentes então recuperados, embora 

bem conhecidos, não haviam sido identificados anteriormente por meio do 

isolamento nos mosquitos em Uganda, a saber: vírus da febre amarela 

(MAHAFFY et al., 1942; SMITHBURN & HADDOW, 1946; SMITHBURN 

et al., 1949) e vírus da febre do Vale do Rift (SMITHBURN et al., 1948). Um 

terceiro chamado encefalomielite de Mengo (DICK et al., 1948) (agora 

reconhecido como idêntico aos vírus Columbia SK, MM e encefalomiocardite 

(DICK, 1949; WARREN et al., 1949), foi isolado de Taeniorhynchus spp. em 

várias ocasiões (DICK et al., Loc. Cit., DICK e HADDOW, (não editado). 

GILLETT e DICK (não editado), no entanto, falharam em transmitir este 

agente no laboratório por três espécies de Taeniorhynchus. O isolamento de 

três vírus filtráveis até agora desconhecidos obtidos de mosquitos selvagens 

foi descrito em Uganda, a saber: Vírus Bunyamwera (SMITHBURN et al., 

1946), vírus da Floresta Semliki (SMITHBURN e HADDOW, 1944), vírus 

Ntaya (SMITHBURN e HADDOW, 1951); a descrição de um quarto vírus, o 

vírus Uganda S, será divulgado (DICK e HADDOW). O objetivo desta 

comunicação é descrever o isolamento de outro vírus que se acredita que não 

tenha sido registrado até então. (ISS, 1952, tradução nossa). 

 

Ou seja, o vírus da zika era apenas mais um vírus entre aqueles que estavam sendo 

avaliados, estudados por meio de experimentos de campo e de laboratório e identificados como 

“vírus até agora desconhecidos” (CUMMISKEY, 2017, p. 46). Os estudos desses vírus e sua 

relação com possíveis doenças forneceram as bases para os desdobramentos de novas direções 

político-científicas do YFRI que, em 1950, passou a ser denominado de East African Virus 

Research Institute (EAVRI) e sua administração transferida para o Alto Comissariado da África 

Oriental18. Nesse período a FR se retirou do comando das pesquisas, tendo considerada 

cumprida sua função com relação à febre amarela (CUMMISKEY, 2017).  

A divulgação do estudo sobre a identificação do vírus da zika se faz, portanto, na fase 

de transição entre o fim do programa médico e técnicocientífico da febre amarela silvestre, e 

 
18 Depois da Segunda Guerra Mundial foi criado o Alto Comissariado da África Oriental Britânica que centralizou 

as competências legislativas e administrativas para gerência das políticas instituídas nas colônias inglesas da África 

Oriental.  
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início de outro, de pesquisa viral. Verificou-se que as edições iniciais sobre o vírus da zika 

datam de 1952 e 1953 (ISS, PPP, ENV) e foram feitas pelo Virus Research Institute (VRI), 

antigo YFRI, que, como mencionado, recebeu esse nome em 1950, assumindo as pesquisas 

virais como centro dos interesses científicos e deixando de lado a questão da febre amarela. As 

edições sobre novos vírus, entre eles o da zika, inauguram novos rumos científicos para o 

instituto. Ou seja, os novos vírus mobilizaram outras políticas-científicas, tanto locais como 

internacionais.  

Utilizando-se dos laboratórios “de primeira classe e de reputação mundial” 

(CUMMISKEY, 2017, p.92) que haviam sido construídos em Entebbe e de toda a infraestrutura 

de campo subsidiária às pesquisas, além do acúmulo dos conhecimentos técnicos e científicos, 

experimentais e de campo pelos cientistas estrangeiros e africanos, agora já “formados”, os 

interesses se voltaram para as pesquisas de novos vírus e, alguns anos depois, para a relação 

entre os vírus e cânceres.  

O zika foi um desses vírus, relatados, primeiramente, pelos artigos ISS (1952) e PPP 

(1952) pela relação indireta de infecção de vírus zika em humanos por meio da identificação de 

anticorpos no soro de humanos e também em mosquitos A. africanus – recaindo sobre eles a 

suspeita de serem os transmissores do vírus – e em macacos Rhesus pelo teste de proteção.  

As perguntas que seguiram depois do “isolamento” do vírus foram: onde era possível, 

de fato, encontrar esse vírus? Qual era o “reservatório natural/animal” onde ele estava? Esse 

vírus infecta humanos e lhes causa doença?  

 

5.5 RELACIONANDO O VÍRUS ZIKA A UM VETOR  

 

 Nos primeiros artigos sobre o vírus da zika (ISS e PPP, 1952; ENV, 1953), a espécie 

de mosquito Aedes africanus foi assinalada como transmissor em razão de essa espécie de 

mosquito ser a mais frequentemente capturada para os experimentos e de ter sido nela 

identificado primeiramente o vírus.  

Mas pairavam dúvidas:  

 

(...) embora o vírus zika tenha sido isolado de A. africanus é bem possível que 

A. africanus não seja vetor desse vírus (...) porque o macaco do qual o vírus 

zika foi isolado estava enjaulado no momento do isolamento do vírus em um 

tipo de gaiola na qual A. africanus não entra (ENV, 1953, p. 20).  
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Vale recordar que o macaco Rhesus no qual se “identificou” o vírus zika estava disposto 

em plataformas na copa das árvores no curso do experimento realizado na região de Bwamba e 

que no transcurso dos experimentos os pesquisadores concluíram que os mosquitos “não 

entravam” nas jaulas dos macacos e, para ajustar a infecção dos animais, passaram a deixar os 

macacos presos somente por fios nas plataformas das árvores (CUMMISKEY, 2017).     

Como mencionado no subcapítulo 5.2, desde os primórdios dos estudos de febre amarela 

no YFRI em Entebbe, a coleta de mosquito, seu processamento e a injeção em camundongos 

do “suco de mosquito” era uma prática científica usada nos experimentos de laboratório e de 

campo. Com a identificação de “novos vírus” a prática prosseguiu com a intenção de estudar 

os mosquitos arbóreos como vetores de vírus em Uganda. Prosseguiram-se as coletas e 

procedimentos experimentais que se modificaram com novos testes e infecções em outras 

espécies. 

No artigo IEV (1956), injetou-se em um voluntário humano o vírus da zika obtido da 

injeção intracerebral de camundongo. Depois da injeção, o voluntário teve o braço exposto à 

picada de mosquitos fêmeas da espécie Aedes aegypt e, aqueles potencialmente infectados, 

foram colocados em contato com camundongos, para verificar se os mosquitos poderiam 

infectar os camundongos, o que não foi verificado, segundo o artigo, uma vez que não houve 

sinais de infecção nos camundongos.    

Afirmou-se que havia necessidade de infecção de mosquitos A. aegypti de experimento 

– procriados e domesticados em colônias nos laboratórios – com o vírus da zika, pois não havia 

o fornecimento suficiente de mosquitos A. africanus para os estudos experimentais, conforme 

relata TIM (1956):  

 

Estudos epidemiológicos em Uganda indicavam que o Aedes africanus era 

provavelmente o vetor [do vírus zika]. Um suprimento desses mosquitos não 

estava prontamente disponível e, portanto, as experiências foram feitas com o 

Aedes aegypti. Como não se conhece nenhum animal que circula com altos 

títulos de vírus zika, era necessário usar um método artificial de infectar 

mosquitos (p. 238, tradução e destaque nosso). 

 

O artigo de TIM (1956) relatou os experimentos com uma nova técnica de infecção que 

consistia na utilização de uma membrana confeccionada com pele de camundongo para 

alimentar os mosquitos com sangue contaminado com altas concentrações de vírus. O trecho 

abaixo retirado do artigo esclarece o procedimento:  
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Para alimentar os mosquitos, tubos aquecidos foram invertidos sobre uma 

camada de mosquiteiro formando o topo de uma gaiola de 6 "x 7" x 8" 

contendo os mosquitos. Os mosquitos subiram rapidamente para a isca e 

poderiam ser observados empanturrando-se de sangue infectado através da 

membrana da pele do camundongo. Após 30 minutos, quando 51 de 105 (48,5 

por cento) dos mosquitos ficaram cheios de sangue, os tubos foram removidos 

e centrifugados e o conteúdo de vírus do sobrenadante determinado por 

inoculação de diluições em camundongos de 36 dias de vida pela via 

intracerebral (TIM, 1956, p. 239, tradução nossa) 

 

Com essa “técnica simples para infecção de mosquitos com vírus” (TIM, 1956, p. 238) 

os cientistas consideraram exitosa a infecção de mosquitos A. aegypti, pois estes foram capazes 

de infectar camundongos e macacos Rhesus.  

No artigo IZS (1958), informou-se que foram capturados mosquitos na floresta de 

Lunyo, em Entebbe, para a análise de presença de vírus zika, num total de 1.355 mosquitos A. 

africanus e também outros insetos. Os mosquitos foram processados experimentalmente e seus 

“sucos” injetados em camundongos, macacos Rhesus e coelhos. Identificou-se o vírus zika – 

consideradas como novas cepas – nos experimentos com os mosquitos A. africanus e não nos 

com os insetos.  

No artigo TIZ (1964), narrou-se que entre 1961 e 1963 novas coletas de mosquitos 

foram feitas em Uganda, na floresta Zika, bem como a captura de outros pequenos mamíferos, 

tais como roedores selvagens, primatas e esquilos que poderiam ser reservatórios do vírus zika. 

A espécie de mosquito A. africanus foi capturada em maiores quantidades.  Os autores inferiram 

que os mamíferos terrestres não seriam os reservatórios do vírus zika, pois não foram 

encontrados em seus soros antígenos ou anticorpos relacionados ao vírus. No entanto, foram 

encontrados anticorpos e antígenos relacionados ao vírus zika em “sucos de mosquitos” da 

espécie A. africanus.  

Em outro artigo, VYJ (1972), o autor relatou que após um surto de febre amarela 

ocorrido em 1969 na zona rural do Planalto de Jos na Nigéria, estudos entomológicos foram 

efetuados pelo Laboratório de Pesquisa Viral da Universidade de Ibadan, Nigéria. Foram feitas 

coletas de mosquitos adultos e de larvas pela própria comunidade, dentro de suas casas, em 

terrenos agrícolas próximos e no mato circundante dessas áreas por técnicas de aspiradores de 

mosquitos e técnicas com iscas-humanas, humanos que ficam expostos aos mosquitos em 

determinados períodos do dia e, antes de serem picados, recolhem os mosquitos em recipientes. 

Das 5 espécies de Aedes adultos coletados, o A. luteocephalus foi a mais abundante na captura 

por isca-humana; A. aegypti, A. africanus, e A. vittatus foram obtidas em menor número. Das 

205 espécies obtidas (2.023 mosquitos coletados) e inoculadas em camundongos, em seis deles 
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foi observada infecção pelos seguintes vírus: febre amarela, dengue 2, zika, Bwamba e um vírus 

do grupo Nyando. O vírus da zika foi isolado em espécies A. luteocephalus. O procedimento 

assim foi descrito pelos autores: 

 

Os mosquitos capturados foram coletados pela equipe periodicamente. Todas 

as noites, as fêmeas, depois de imobilizadas, foram colocadas em cápsulas 

plásticas seladas com fita com um número de identificação e eram colocadas 

em um balão de nitrogênio líquido para armazenamento e transporte para o 

laboratório de Ibadan. Na chegada em Ibadan, os espécimes foram transferidos 

para um congelador (-60ºC) para aguardar a identificação final pouco antes de 

serem testados quanto a presença de vírus.  

Os mosquitos foram agrupados por espécies e estágio de ciclo de alimentação 

em números geralmente não superiores a 15. Eles foram então processados 

por técnicas padrão utilizando inoculação intracerebral em camundongos com 

idade de dois dias de vida (VYJ, 1972, p. 670, tradução nossa).   

 

Até por volta dos anos 1970, os artigos haviam relacionado o vírus da zika ao A. 

Africanus e ao A. luteocephalus. A possibilidade de relação com o A. aegypt havia sido 

produzida em experimento, com os mosquitos criados em laboratório e usados sob condições 

técnicas de laboratório, como descrito no artigo TIM (1956). A identificação do vírus zika em 

mosquitos A. aegypti coletados no meio ambiente ocorreu em estudo com mosquitos capturados 

na Malásia. O artigo discorreu a identificação do vírus zika em 1.277 mosquitos A. aegypti 

coletados em cidades e vilarejos da península da Malásia (IZA, 1969).  

No artigo de SSS (1978), pesquisa realizada no Instituto Pasteur do Senegal, os autores 

inferiram, em decorrência de altos teores de anticorpos detectados para o vírus zika em amostras 

de humanos, que a infecção parecia recente e relacionaram a uma comunicação de epizootia19 

de zika no Senegal, na qual foram indicados os vetores A. luteocephalus e A. (D) grupo furcifer 

taylori como transmissores, pois nessas espécies de mosquitos foram detectados vírus zika. Em 

outro artigo mencionou-se que o Aedes africanus parecia ser o principal transmissor do vírus 

zika, mas que as espécies A. luteocephalus e A. aegypti poderiam ter alguma função na 

transmissão (ZIN, 1979).   

No artigo ZJI (1981), encontrou-se uma relação entre a distribuição sazonal dos casos 

de doença zika ocorridos em Java, Indonésia, e os meses de chuvosos em que ocorreriam a 

frequência maciça de mosquitos transmissores de arboviroses, como Aedes aegypti e Aedes 

Albopictus, inferindo-se que os casos da doença zika identificados no fim de estações chuvosas 

poderiam ter sido transmitidos por essas espécies. Em SMS (1993) descreveu-se que o vírus da 

 
19 Termo que designa uma epidemia em animais.  
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zika foi detectado em cerca de 10 espécies diferentes de mosquitos: Aedes furcifer, A. raylori, 

A. luteocephalus, A. aegypti, A. neoafricanus, A. dalzieli, A. fowleri, A. minutus e A. vittalus.  

Em ZOY (2009) considerou-se a primeira epidemia de zika na ilha de Yap, nos Estados 

Federados da Micronésia. Durante o surto, entre 05/2007 a 07/2007, os cientistas descreveram 

monitoria prospectiva domiciliar de insetos e pessoas com a intenção de identificar o possível 

vetor da epidemia. Para a pesquisa domiciliar foram coletadas amostras de sangue de moradores 

com mais de três anos e de água parada, a fim de obter larvas de mosquitos, bem como 

mosquitos adultos. Tendo em vista a grande quantidade de mosquitos Aedes hensilii na pesquisa 

domiciliar, esse foi considerado o transmissor do vírus na epidemia de Yap. No entanto, o artigo 

mencionou que não foi identificado o vírus zika nos procedimentos realizados com os 

mosquitos, mas que, em outro artigo do mesmo ano, OEA (2009), havia sido comunicada a 

infecção experimental exitosa de mosquitos Aedes hensilii com vírus zika. Esses resultados 

indicaram aos cientistas que esse mosquito foi o vetor da epidemia de zika em Yap. 

Como é possível verificar, a pluralidade de possibilidades de infecção que foram 

informadas e experimentadas, segundo os artigos, nos leva a refletir sobre os ilimitados arranjos 

que podem ocorrer entre parasitos e hospedeiros. O sucesso de uma infecção por experimento 

em mosquito sugere, aos cientistas, a possibilidade de ocorrência de infecção natural no 

mosquito, ou seja, sem a interferência humana. Mas de fato isso procede? Parece não existir, 

realmente, a capacidade de identificar uma infecção como natural uma vez que as manipulações 

humanas estão por todo canto, nos mais diversos sistemas ecológicos e sociobiológicos e, 

naquele meio ambiente, como mostrado. O amálgama entre natural e artificial compõe as inter-

relações entre os seres vivos. Podem as experimentações laboratoriais interferir, por exemplo, 

na virulência e patogenicidade desses vírus fora do laboratório? Os processos de manipulação 

de seres vivos descritos produzem formas permanentes de relações inter e intraespécie? Estas 

são questões que cabem no bojo das transformações que os humanos vêm impelindo à 

“natureza”, sobretudo quando se pensa na relação entre manipulações humanas da natureza e a 

força da própria natureza. Melhor dizendo, quando se considera as relações entre a 

intencionalidade da intervenção humana e a ocasionalidade dos efeitos dessa intervenção.  
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5.6 PRODUZINDO UMA INFECCÇÃO EM HUMANOS PELO VÍRUS DA ZIKA  

 

Já nos primeiros artigos ISS e PPP (1952) sobre a identificação do vírus zika há a 

indicação indireta de que o vírus zika poderia infectar humanos, pois os testes sorológicos 

forneceram alguns resultados positivos:  

 

Não se sabe se o vírus zika produz uma doença clínica ou infecção latente em 

humanos. No entanto, parece provável que o ser humano tenha contato com o 

vírus, conforme a demonstração de anticorpos específicos em títulos elevados 

em 6,1 por cento de soros testados. (...) O vírus zika parece ser mais um 

exemplo de infecção por vírus em que tanto o ser humano quanto o macaco 

podem estar envolvidos na história natural da doença (PPP, 1952, p. 532, 

destaque nosso).  

 

A questão da infecção (ou não) pelo vírus zika em humanos será o cerne dos estudos 

experimentais divulgados subsequentemente à identificação do vírus da zika, até que se 

produza uma doença sintomática em humanos.   

RTI (1954) descreveu três casos clínicos que poderiam estar relacionados à infecção 

humana por vírus zika, mas as suspeitas prévias eram de febre amarela em decorrência de um 

surto de icterícia na região de Afikpo, na Nigéria Oriental. Em dois casos registrados houve 

apenas achado de anticorpos contra o vírus da zika por meio do teste de proteção, e 

camundongos injetados não adoeceram. A identificação do vírus no artigo, se deu em apenas 

um caso, o de uma menina de 10 anos, por injeção do soro da paciente em camundongos que 

adoeceram e, posteriormente, seus soros foram submetidos ao teste de neutralização contra 

soluções virais conhecidas. O cientista declarou que não houve neutralização significante para 

qualquer soro imuno- específico, exceto pelo vírus zika.  

Ansiando por “explorar mais completamente os resultados da infecção por zika” (IEV, 

1956, p. 442), injetou-se em um voluntário humano o vírus zika. O material injetado foi a 

solução viral de cérebro de camundongo obtida depois da injeção do camundongo com o sangue 

da menina de 10 anos do experimento descrito em RTI (1954). 

O voluntário foi descrito como homem europeu morador da Nigéria há 4 meses e que 

havia passado por testes sorológicos de febre amarela e zika antes de ser injetado com soro que 

continha o vírus da zika. Depois de três dias da injeção, apresentou uma febre baixa, dor de 

cabeça, mal-estar, náuseas e vertigens que findaram uma semana depois. Subsequente a injeção 

no voluntário, seu braço foi exposto a mosquitos fêmeas da espécie Aedes aegypt e aqueles 

potencialmente infectados foram colocados em contato com camundongos, para verificar se os 
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mosquitos poderiam infectar os camundongos, o que não foi verificado, segundo o cientista, 

pois não houve sinais de infecção.  

Durante dez anos, desde a primeira descrição do vírus zika, essas foram as duas 

ocorrências de infecção em humanos na literatura e consideradas como casos de doença causada 

pelo vírus zika; a infecção da menina de 10 anos e a infecção experimental de um voluntário 

com soro da menina de 10 anos. Nos vinte anos seguintes, outros dois eventos serão descritos.  

No artigo ZIM (1964), comentou-se se houve infecção ocasional ou acidental de um ser 

humano pelo vírus da zika, um pesquisador europeu que trabalhava no EAVRI (o antigo YFRI) 

com cepas do vírus zika.  O artigo deixou em aberto a fonte da infecção, ou seja, se o cientista 

teria contraído a doença nos trabalhos de campo, por algum acidente de laboratório, ou 

intencionalmente se injetado.  

Descreveu-se em LIZ (1973) outra infecção acidental de ser humano com vírus da zika. 

O autor do artigo infectou-se com o vírus trabalhando em um laboratório de arboviroses e, 

depois de testes experimentais, foi identificado que se tratava do vírus zika. O pesquisador 

apresentou febre, dores nas costas e sudorese por cerca de uma semana.  

Verifica-se, com base nos artigos analisados, que os casos de infecção em humanos pelo 

vírus zika, mais especificamente, a relação entre um quadro de sintomas clínicos em humanos 

e a infecção pelo vírus da zika, descritos na literatura científica até por volta dos anos 1970, são 

casos induzidos, produzidos pela injeção de soluções virais obtidas de possíveis pacientes ou 

mesmo de procedimentos experimentais de manipulação laboratorial de mosquitos e macacos. 

Além da injeção de soluções virais em humanos, os estudos foram planejados e realizados para 

se identificar uma doença humana causada pelo “novo vírus” da zika. Os cientistas almejavam 

relacionar o vírus a um quadro anatomopatológico e clínico e, para isso, empreenderam todo 

um trabalho de práticas científicas e de laboratório.   

Novamente, pode-se registrar que a identificação da doença zika em humanos não se 

procede com “descoberta” de caso clínico, mas com um arranjo de experimento criado para 

identificar uma doença causada pelo vírus da zika. A identificação se dá por intencionalidade, 

a ocasionalidade descrita nos artigos não se estrutura.  
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6 OS DESLOCAMENTOS DO OBJETO ZIKA 

 

Dentro da lógica temporal relativa aos temas sobre o zika elaborada com base na pré-

análise dos artigos – a saber: de 1952 a 1970, um conjunto de artigos sobre o vírus da zika; de 

1970 a 2007, um conjunto de artigos sobre a doença na África e, de 2007 a 2009, um conjunto 

de artigos sobre epidemia de zika e seu espraiamento da África para outras regiões – foi 

possível, no estágio de análise aprofundada dos artigos, agregá-los dentro de diferentes lógicas 

estruturantes do objeto zika que denotam deslocamentos teóricos, epistêmicos e discursivos a 

respeito do vírus e da doença.  

Esses deslocamentos procedem de pontos de inflexões sobre as práticas e procedimentos 

de experimento e as abordagens e/ou conteúdos relativos ao vírus e à doença zika.  

A lógica temporal elaborada na pré-análise não espelha os deslocamentos das lógicas 

estruturantes do objeto, mas serviu de guia para os desdobramentos explanados a seguir.  

 

6.1 ZIKA COMO OBJETO EXPERIMENTAL  

 

Desse quadro de análise de descrições de experimentos com e sobre o vírus da zika 

chegou-se ao entendimento de uma primeira etapa de constituição da doença infecciosa zika na 

estrutura de um objeto experimental.  

Esse objeto se constitui em decorrência do esforço de todo um conjunto de 

procedimentos científico-experimentais que foram ajustados e remodelados para que se 

obtivesse aquilo que os cientistas procuravam. Foram feitas alterações estratégicas nos 

experimentos e em suas condições: alterações de cobaias, de reagente, de espécie de 

transmissor, de aparato técnico-científico, e outras, que produziram uma pluralidade de 

infecções induzidas em humanos e não humanos para se chegasse à identificação de um novo 

vírus e uma nova doença a ele associada.  

O zika se torna, nesse movimento constitutivo, produto e produtor de um quadro 

científico no qual há um vírus e uma questão de saúde/doença e sobre os quais empenha-se todo 

um trabalho científico, organização de cientistas e instituições voltados para esse tema.  

As pesquisas virais realizadas junto de pesquisas de febre amarela, passam a ser, 

paralelamente às edições sobre o vírus da zika, o eixo de pesquisa adotado pelo EAVRI que se 
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desenvolverá por essa linha, abarcando novas questões e o desenvolvimento técnico científico 

globalmente produzido.   

Toda a trama de procedimentos técnicos e produção de fatos científicos quanto ao vírus 

e à doença zika mesclam as noções de ocasionalidade e de não-ocasionalidade. A 

ocasionalidade, registrada nos artigos no sentido de “descoberta o acaso” ou “sem querer” do 

vírus zika não se verificou.  

De fato, o que se constata é a identificação do vírus da zika a partir da não-

ocasionalidade decorrente da intencionalidade em identificar um certo vírus, o zika, seus 

transmissores e uma doença manifesta em seres humanos causada por esse vírus. Com esses 

fins foi produzida uma série de experimentos que foram, ao longo do tempo, modelados e 

remodelados para responder às inquietações dos cientistas, para que eles observassem aquilo 

que buscavam ver, aquilo que não se via “na natureza” ou aquilo que poderia demorar a 

acontecer ou mesmo não acontecer em um meio ambiente sem a intervenção e manipulação 

humanas. Verifica-se também ocasionalidade, mas que advém de incertezas e 

desconhecimentos inerentes aos procedimentos e práticas científicas e de conhecimentos e 

técnicas que, quando “jogados no mundo”, se incorporam aos processos sociobiológicos. 

Assim, quando o vírus é injetado no macaco, por exemplo, não se sabe, exatamente, o que 

resultará dessa interação. Quando o macaco Rhesus é transportado da Ásia para Uganda para 

ser usado em experimentos, não se sabe o que disso decorrerá.   

Parece, então, que os produtos do laboratório não têm a capacidade de mimetizar a 

natureza, mas que, em verdade, eles se misturam à natureza.  

No artigo TIM (1956), o autor registrou algumas incertezas e contradições que ensejam 

a manipulação laboratorial dos seres vivos e dos aparatos técnicos e as questões que se 

estabelecem entre o natural e o artificial (a experiência). Falando sobre o êxito da técnica de 

infecção de mosquitos A. aegypti com vírus zika afirma-se que:  

 

A dose de vírus usada para infectar os mosquitos neste trabalho estava alta; os 

teores de vírus circulantes em animais experimentais são muito mais baixos e 

não temos informações ainda dos teores de vírus em humanos que ocorrem 

naturalmente nos casos. Até que possa ser demonstrado que A. aegypti pode 

ser infectado com doses de vírus mais baixas do que aqueles usados aqui, sua 

eficiência como um vetor do vírus zika em condições naturais permanece 

incerta (TIM, 1956, p. 242, tradução e destaque nosso). 
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A pergunta que ecoa, então, é: mesmo sabendo a dose viral “natural” para infectar 

mosquitos A. aegypti, é possível mimetizar o que acontece sem a intervenção humana, já que se 

está intervindo, com suas práticas sociais, no próprio meio ambiente do mosquito e do vírus?   

Por meio dessas práticas chegou-se também à doença zika que conforma uma segunda 

etapa do deslocamento teórico, epistêmico e discursivo sobre o vírus e a doença. Os artigos 

analisados, publicados a partir dos anos 1970, começam a apresentar o vírus zika associado, 

imperiosamente, a uma doença, trazendo outros contornos à prévia identificação viral e 

nosológica como objeto experimental.       

 

6.2 ZIKA COMO OBJETO EPIDEMIOLÓGICO 

 

Os estudos dos anos 1970 até o início dos anos 1990 mostraram uma mudança nos 

questionamentos sobre o vírus e a doença zika, passando a tratar de aspectos relacionados ao 

potencial e às evidências do espalhamento dos vírus transmitidos por insetos, a possibilidade 

de ocorrência de epidemias virais em humanos e conexões entre resposta imune e inferências 

sobre o risco.    

A relação entre a infecção de humanos pelo vírus zika e ocorrência de quadros clínico-

patológicos de doença causado por ele se estabiliza (Latour, 2003) e se constitui como um 

conceito patológico-experimental, apoiados em experiências e observação.  Zika torna-se uma 

doença causada por um vírus denominado de zika e transmitida por um artrópode, uma 

arbovirose.  

Os artigos passaram a relacionar, repetidamente, o vírus da zika dentro do grupo das 

arboviroses, nomenclatura elaborada da expressão em inglês Arthropod-Borne-Virus (vírus 

transmitidos por artrópodes). Esse grupo agrega, entre eles, o vírus da zika, da febre amarela e 

dezenas de outros vírus que foram identificados contemporaneamente ao vírus da zika na 

África. 

Os artigos constituem-se de inquéritos sorológicos, virológicos e epidemiológicos de 

arboviroses e informaram fazer o monitoramento/vigilância soroepidemiológico da circulação 

de arboviroses em populações humanas e não humanas (majoritariamente africanas) com a 

finalidade de “elucidar o papel desempenhado por esses vírus [arbovírus] nas doenças 

humanas” (AMN, 1975, p. 62).  

Essas mudanças nos contornos do objeto zika transcorreram em razão e por meio das 

técnicas experimentais soroimunológicas que adentraram as práticas de laboratório; mais 
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precisamente a hemaglutinação (HA) e a inibição da hemaglutinação (IHA). As práticas 

almejavam a “simplificação e melhoria, bem como extensão dos testes para incluir um número 

maior de arbovírus” (CLARKE, CASALS, 1958, p. 561).  

O trabalho de Clarke e Casals (1958) foi mencionado nos artigos como referência dos 

procedimentos laboratoriais para a realização dessas técnicas. Elas consistem, basicamente, em 

produzir antígenos (moléculas virais infectantes) e anticorpos (moléculas orgânicas produzidas 

pelos organismos contra os antígenos) por meio da injeção cerebral de soluções virais em 

camundongos e, então, aderir essas moléculas em uma superfície plástica que receberá o soro 

suspeito de ter anticorpos ou antígenos contra aquelas moléculas. A reação, a ligação entre 

antígeno e anticorpo (ou a ausência dela) é identificada pela aglutinação (ou não) dessas duas 

moléculas.  

Por estas técnicas, os arbovírus passaram a ser divididos em grupos antigênicos (que 

têm determinado antígeno20), sendo o vírus da zika incluído no Grupo B, aqueles que possuem 

uma molécula que foi denominada de antígeno B. No artigo SSG (1977), discorreu-se que foram 

analisados os seguintes grupos de vírus:  

 

- grupo A: chikungunya (CHIK) e sindbis (SIN) 

- grupo B: febre amarela (FA), uganda S (UGS), koutango (KOU), vírus do 

oeste do Nilo (ON), zika, ntaya (NTA) e wesselsbron (WSL) 

- grupo BUN: bunyamwera (BUN) (p. 142, tradução nossa).  

 

 

Em AHK (1989) verificaram-se outros vírus e grupos que adentraram a lista das 

arboviroses, além de um outro grupo de doenças virais, os vírus das febres hemorrágicas, que 

nos fins dos anos 1980, passaram a ser analisados em conjunto com o vírus da zika, como 

esclarecido no excerto: 

 
Soros coletados em maio de 1984 de 132 residentes adultos do distrito de 

Karamoja, Uganda, foram examinados (...) contra arbovírus selecionados, 

nomeadamente Chikungunya e alfavírus da floresta Semliki (Togaviridae); 

dengue tipo 2, Wesselsbron, vírus do Oeste do Nilo, febre amarela e flavivírus 

de zika (Flaviviridae); Bunyamwera, Ilesha e Tahyna (Bunyaviridae); e febre 

do mosquito-pólvora da Sicília dos flebovírus (Bunyaviridae) ; e (...) contra 

certos vírus da febre hemorrágica, febre de Lassa dos arenavírus 

(Arenaviridae), Ebola-Sudão, Ebola-Zaire e Marburg  dos filovírus 

(Filoviridae), febre hemorrágica da Crimeia-Congo dos nairovírus e febre do 

Vale do Rift dos flebovírus (Bunyaviridae). (p. 851, tradução nossa) 

 
20 São pequenas estruturas orgânicas constitutivas dos organismos vivos e de substâncias que, por vezes, são 

capazes de induzir a produção de resposta imune nos humanos e não humanos. Quando um antígeno é capaz de 

induzir imunogenicidade, ele é denominado imunógeno.  
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No artigo YFO (1973) informou-se a comparação de dois estudos realizados no distrito 

de Okwoga, no Estado de Beneau Plateau, Nigéria, a fim de verificar relações nas respostas 

imunológicas aos vírus do grupo B. O artigo mencionou vários estudos que descreveram haver 

reação cruzada (uma reação onde o anticorpo se liga em um antígeno para o qual não foi 

especificamente produzido em decorrência da semelhança na estrutura bioquímica dos 

antígenos) entre os vírus do grupo B. Nesses casos, é possível haver a reação de anticorpos para 

antígenos sem haver exposição prévia. O primeiro deles foi um estudo sorológico feito entre os 

anos de 1965 e 1966, com a coleta e avaliação sorológica de 131 amostras de soro de habitantes 

de cinco localidades dessa área. O outro estudo sorológico ocorreu em 1970 durante um surto 

de febre amarela em habitantes rurais do mesmo distrito. O artigo concluiu que “a epidemia de 

FA [febre amarela] ocorreu apesar de uma alta prevalência da imunidade preexistente aos 

arbovírus do grupo B, que aumenta com a idade” (YFO, 1973, p. 235, tradução nossa).  

No artigo SES (1975) descreveu-se uma enquete sorológica do vírus da febre amarela e 

de outros arbovírus, entre eles o vírus zika. Foram coletadas e analisadas 899 amostras de soro 

de crianças de até 14 anos em diversas regiões de Serra Leoa. O artigo descreveu também a 

prospecção entomológica com a coleta de larvas de mosquitos e de mosquitos adultos nos 

arredores de casas e escolas. Disse o autor que: 

 

De uma maneira geral podemos dizer que os arbovírus são pouco ativos em 

Serra Leoa e que a prevalência deles varia de uma zona para a outra (...). 

Encontramos na zona Oeste e Sul uma zona de fraca atividade: esta zona 

corresponde à floresta. À Leste e Norte uma zona de atividade bem mais 

marcada: é uma zona plana e de savana (SES, 1975, p. 254-255, tradução e o 

destaque são nossos).   

 

As concentrações de anticorpos nas amostras humanas foram relacionadas a 

observações de características geográficas – relevo e vegetação – do lugar de onde provinham 

os soros e com a quantidade e tipo de larva de mosquito encontrada. Com relação à enquete 

entomológica, os pesquisadores buscaram larvas de mosquitos nas habitações e ao redor delas, 

coletando-se larvas e mosquitos adultos. Com os resultados da coleta das larvas de A. aegypt 

calculou-se o índice de Breteau21 que indica risco de surto de doença transmitida pelo mosquito 

A. aegypt.  

 
21 Valor numérico obtido da divisão entre quantidade de larvas de insetos encontrados nas habitações humanas 

pesquisadas e a quantidade de habitações vistoriadas.  
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Em outro artigo, SSG (1977) foi narrada uma enquete sorológica de arbovírus em duas 

províncias do Gabão pois “a situação a respeito das arboviroses é muito mal conhecida no 

Gabão” (p. 140, tradução nossa). Foram coletadas e analisadas 1.279 amostras de soro humano 

de adultos para antígenos de arbovírus do grupo A e B. Os resultados de sorologia foram 

relacionados com as características étnicas dos grupos que tiveram o soro colhido e com os 

aspectos geográficos das regiões onde habitavam. Mencionou-se ainda que “a escolha das zonas 

da enquete foi feita em razão das considerações étnicas e climáticas (da floresta tropical a 

savana arbustiva do Planalto Batéké)” (SSG, 1977, p. 141, tradução nossa).  

Em SSS (1978) relatou-se outra enquete sorológica de arbovírus realizada entre 1972 e 

1975 em diferentes regiões do Senegal. Foram colhidas 2.457 amostras de soro humano de 

adultos e crianças e analisadas para antígenos de arbovírus do grupo A e B. Os resultados das 

análises sorológicas foram relacionados ao clima, à vegetação e ao relevo de onde haviam sido 

colhidas as amostras.   

Em ZIN (1979), informou-se outra investigação soroepidemiológica e virológica feita 

em quatro comunidades de Oyo State na Nigéria com o propósito de verificar a distribuição do 

vírus da zika entre os habitantes dessas comunidades. Foram coletadas e analisadas amostras 

de 10.778 pessoas e 40% delas forneceram sorologia positiva para zika e 50% para Febre 

Amarela. Os autores afirmam que “apesar da infecção clínica pelo vírus zika ser leve, a alta 

prevalência da imunidade na Nigéria tem algum significado epidemiológico” (ZIN, 1979, p. 

217, tradução nossa).  

Em outro artigo, SPC (1981), descreveu-se uma “enquete sorológica sobre a prevalência 

de certas arboviroses na população humana do Sudoeste da República Centro-Africana” [para 

saber] “sobre a importância da circulação de arbovírus e sua natureza” (p. 490, tradução nossa). 

Foram coletadas e analisadas 459 amostras de humanos adultos em quatro diferentes regiões, 

caracterizadas em relação ao clima e vegetação, concluindo-se que a incidência de arboviroses 

entre a população humana é importante na região prospectada, especialmente em uma das 

regiões analisadas que era formada por uma savana pré-floresta.   

Em SHS (1982), outra enquete sorológica de prevalência de arboviroses, realizada no 

Gabão, foram analisados soros de humanos e não humanos (símios). Os autores verificaram 

altos teores de anticorpo contra zika nos 34 soros de símios analisados e concluiram que, 

  

Finalmente, os resultados da enquete sorológica realizada com os símios do 

centro de animais da C.I.P.M.F. [Centre International de Recherches 

Médicales de Franceville] é um excelente reflexo da atividade dos arbovírus 

na região. Eles constituem, assim, uma população interessante de símios 
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sentinela cuja monitoria contínua deve permitir dizer com precisão a natureza 

do vírus, em particular os do grupo B (SHS, 1982, p. 266, tradução e destaque 

nosso). 

 

Informou-se ainda a análise de 197 soros humanos de adultos oriundos do Serviço de 

Medicina do Trabalho de Franceville e 28 soros de cordão umbilical da maternidade de 

Franceville.  

No artigo SSP (1983) descreveu-se uma enquete soroepidemiológica com humanos e 

não humanos do Paquistão. Esse é o único estudo desse período que foi realizado fora do 

continente africano. O estudo objetivava “investigar o papel dos mamíferos pequenos na saúde 

pública do Paquistão” (SSP, 1983, p. 442, tradução nossa). Neste estudo, os mamíferos 

pequenos consistiam em roedores de várias espécies e animais domésticos. Foi feita uma 

avaliação sorológica de arbovírus, do grupo A e B, de 157 roedores, 172 animais domésticos – 

vacas, búfalos, ovelhas e cabras - e 43 seres humanos. O artigo concluiu ser esta “a primeira 

indicação de infecção pelo vírus zika em roedores e animais domésticos” e, diante disso, propôs 

que “a história natural desse agente [devesse] ser investigada em mais detalhes” (SSP, 1983, p. 

442, tradução nossa).  

Em outro artigo (SMS, 1993), narrou-se o “monitoramento da circulação de arbovírus 

de interesse médico na região do Senegal Oriental” (p.21, tradução e destaque nosso), depois 

do período de chuvas em várias cidades ao redor de Kédougou, na região do Senegal Oriental, 

com a captura de mosquitos Aedes e coleta de amostras humanas. Descreveu-se que: 

“Anticorpos IgM específicos foram identificados pelo teste ELISA em soro de humanos como 

de sinal infecção recente ocorrida entre 2 e 5 meses” (p.21, tradução nossa).  

Nesse artigo apareceu, pela primeira vez, referência ao teste ELISA (Enzyme Linked 

Immuno Sorbent Assay) que se baseia em reações antígeno-anticorpo identificáveis por meio 

de reações enzimáticas. O teste consiste em produzir por experimento um anticorpo específico 

para determinada molécula (o antígeno) ligado a uma enzima capaz de reagir com uma 

substância quando este se liga ao antígeno correspondente. Consiste, portanto, em uma 

especialização da técnica sorológica que permite identificar tipologias de imunoglobulinas 

(tipos de anticorpos) estabelecidas de acordo com sua estrutura molecular, bioquímica, e com 

seu mecanismo fisiopatológico de produção, o que dispensa a etapa de teste sorológico no qual 

se injetaria o complexo antígeno-anticorpo in vivo, em um animal experimental. Com a reação 

enzimática é possível observar o complexo formado na reação in vitro. As manipulações passam 

a ter contornos microquímicos.  
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Em razão desses pontos, a técnica de ELISA permite expandir as inferências obtidas por 

meio do experimento de sorologia, o que é considerado um avanço pois torna a identificação 

mais precisa e específica.  

Por exemplo, o artigo mencionou que a presença desse tipo de resposta de anticorpo 

permite estimar que o contato entre o vírus e o hospedeiro tenha acontecido de dois a cinco 

meses, o que seria importante para lidar em uma epidemia. O artigo concluiu que: “algumas 

enquetes humanas (...) fornecem certos dados quanto a circulação ativa do vírus, mas a 

repercussão real, avaliação de morbidade e dos fatores de risco ligados a essas arboviroses 

permanecem a ser determinados” (SMS, 1993, p. 27, tradução e destaque nosso).  

Observou-se nos artigos o uso repetido de termos do jargão epidemiológico da 

Epidemiologia Moderna: prevalência, incidência, área endêmica, monitoramento da circulação 

viral e risco de epidemização articulados com análises experimentais de resposta imunológica. 

Nessa etapa de constituição do objeto zika notou-se a consolidação de uma doença, de uma 

“questão de saúde” de “bordas relativamente definidas” e um chamamento à Epidemiologia 

para analisar o problema, para tratar a questão em escala populacional e fazer as inferências e 

relações que lhe são próprias. O vírus e doença zika configuram-se nesse momento como 

objetos epidemiológicos. 

Além do vocabulário empregado, registram-se ainda, considerando os marcos do 

desenvolvimento teórico-epistemológico do discurso da epidemiologia do risco propostos por 

Ayres (2011), as três características que constituem a identidade epistemológica do discurso 

epidemiológico e que estão presentes nesses artigos, a saber: controle técnico, comportamento 

coletivo e variação quantitativa. No entanto, esses estudos parecem guardar traços, ainda, de 

uma perspectiva teórico-epistemológica da fase da epidemiologia da exposição como a ênfase 

nos estudos bacteriológicos e imunológicos, nas análises abertas, em potencial, relativas às 

chances de relação entre agente causador e população, advindas das inferências obtidas com os 

testes imunológicos.   

Nos artigos observa-se que se busca compreender o comportamento coletivo de 

fenômenos relativos às arboviroses estudando a resposta imunológica aos arbovírus nos 

organismos humanos e não humanos das comunidades, vilarejos, regiões e as características 

fitogeográficas das regiões, analisando-as sob o aspecto das variações quantitativas da 

imunidade. Quer dizer, fazendo uma relação entre a resposta imune positiva de humanos e não 

humanos com o total de amostras analisadas, resultando, por exemplo, no “índice de prevalência 

de anticorpos de arbovírus” (AHK, 1989, p.853) ou “índice de imunidade” (SSS, 1978, p.138, 

tradução nossa).  Identifica-se também em SES (1975) o cálculo do índice de Breteau, usado 
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para indicar a densidade larvária de Aedes aegypti em certa localidade, fornecendo inferências 

sobre risco de manifestações epidêmicas de doenças transmitidas por esse mosquito. A noção 

de controle aparece embutida nos termos proteção contra..., monitoramento, vigilância. Não se 

verificou nesses artigos menção explícita à perspectiva de uma produção de conhecimento para 

intervenção sanitária.  

Os artigos analisam as relações entre o agente infectante e o hospedeiro pela resposta 

imunológica na forma de porcentagem obtida da divisão entre número de amostras humanas 

e/ou não humanas com resposta imune positiva para determinado vírus pelo total de amostras 

analisadas. Esses valores são relacionados com as características entendidas como constitutivas 

do “evento infecção”, tais como a geografia dos lugares de origem das amostras (clima, 

vegetação, relevo) e/ou demografia (etnias e idade), que são comparadas, estabelecendo-se 

hipóteses de se e/ou quais desses elementos/fatores contribuem ou não para a infecção. Essas 

relações aparecem sob forma de tabelas contendo região, quantidade de soros analisados e 

porcentagem de soros positivos para o(s) arbovírus analisado(s) e são extraídas tímidas 

inferências dessas relações. Os artigos, nas conclusões, descrevem os dados obtidos, destacando 

alguns e, com base neles, elaborando-se inferências que expressam, mormente, as noções de 

risco (ou não) de epidemia de determinado arbovírus, alta/baixa atividade viral naquela 

localidade (ou definida como presença do vírus circulante) e/ou altos/baixos índices de 

imunidade em certo grupo.  

Por exemplo, no artigo SSS (1978) consta a tabela abaixo (Figura 2) que mostra a análise 

das diferentes regiões de amostra, o número de amostras analisadas de cada região e as 

porcentagens de testes positivos em cada um dos grupos.  
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Fonte: Artigo SSS (1978).  

 

E o artigo concluiu que:  

 

O problema das arboviroses do grupo B é dominado pela febre amarela. A 

enquete atual permite precisar o índice de imunidade da população do Senegal 

e confirmou a presença do vírus da febre amarela ao menos em duas regiões: 

Senegal Oriental e Alta Casamansa (...) (SSS, 1978, p. 138, tradução e 

destaque nosso).  
 

No artigo SSG (1977), uma enquete sorológica de arbovírus em duas províncias do 

Gabão que apresentou a imunidade em grupos de diferentes localidades, os autores concluíram 

que: 

 

Com relação aos outros arbovírus [não febre amarela], suas atividades, como 

em qualquer outro lugar, dependem muito do aspecto geográfico: atividade 

mais importante na zona de savana que na zona de floresta em relação, 

obviamente, às possibilidades de contato do homem e de vetores infectados 

(SSG, 1977, p. 146, tradução e destaque nosso). 

 

Diante desse quadro, identifica-se elementos que inserem esses estudos no campo 

epidemiológico na fase de Exposição, como periodizado por Ayres (2008). O autor menciona 

que nessa fase o plano microscópico dos fenômenos epidêmicos passa a sobressair sobre o 

macroscópico, baseando-se nos estudos bacteriológicos e imunológicos. Observa-se ainda 
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nessa fase o uso de instrumentos estatísticos (ainda básicos em comparação com a fase 

posterior) que inserem “possibilidades analíticas abertas pelo exame de situações comparáveis 

– grupos e controles, diferentes famílias, diferentes cidades, diferentes épocas” (AYRES, 2011, 

p. 181). Perspectivas de latência são introjetadas nas causas dos fenômenos mórbidos 

fornecendo as chances de contato entre um agente causal e uma população exposta.  

Nota-se que a relação que se estabelece é entre infectados e não-infectados (expostos, 

aqueles que poderiam se infectar). Não se trata de análises de casos de morbidade nas 

populações, mas das condições microbiológicas, laboratoriais e circunstâncias geográficas e 

demográficas que poderiam indicar um potencial epidêmico.  Parte-se “das consequências para 

identificar antecedentes que pudessem explicá-la” (AYRES, 2011, p.1306). 

Como Ayres (2011) menciona, traçando o percurso teórico-epistemológico do discurso 

do risco epidemiológico, identifica-se na fase de Exposição as feições de latência/virtualidade 

que culminarão no discurso do risco, propriamente. Essa formulação conduz a verificações 

sobre outros delineamentos outros vão conformando o objeto epidemiológico zika e tornando-

o um objeto emergente. As noções de risco, incerteza e virtualidade do objeto epidemiológico 

aparecem com maior ênfase em artigos a partir de 1990, compondo, em reforço mútuo, com a 

aplicação e o aprimoramento das técnicas de manipulação do material genético dos organismos 

e seus fragmentos.  

O artigo SMS (1993) denota esse processo de inflexão que começou a ocorrer com o 

objeto epidemiológico zika a partir dos anos 1990. Consolida-se o “interesse médico” (SMS, 

1993) pelo zika dentro do quadro das arboviroses emergentes e um conjunto de artigos é editado 

nesse período, explorando o zika nesse sentido. A identicação da primeira epidemia de doença 

zika em 2007, descrita nos artigos GSY (2008), ZOY (2009) e ZOA (2009) decorre de 

desenvolvimentos das técnicas genéticas, fornecendo elementos novos para configurar o vírus 

e a doença zika. Esses aspectos e as técnicas serão tratados no tópico seguinte.  

 

6.3 ZIKA COMO OBJETO EMERGENTE 

 

Até 2007, por ocasião da descrição do que foi considerada a primeira epidemia de zika, 

dez infecções pelo vírus da zika em humanos haviam sido confirmadas como casos de doença 

zika na literatura, sendo as três primeiras, relatadas como infecções decorrentes de acidentes de 

laboratório ou de autoinfecções (IEV, 1956; ZIM, 1964; LIZ,1973) e as outras sete infecções, 

mencionadas no artigo ZJI (1981), como suspeitas de casos de zika identificadas, a posteriori, 
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em pacientes que estiveram internados no Hospital Tegalyoso, Klaten, Indonésia, entre 1977-

1978, e que tiveram episódios de febre aguda. Nessas amostras foram realizados estudos 

sorológicos de IH e foi considerada prova de infecção pelo vírus da zika aquelas que tiveram 

aumento de, no mínimo, quatro vezes na quantidade de anticorpos da fase aguda para a fase de 

convalescença, aquela que seria a fase de recuperação. Em resumo, três casos de autoinfecção 

e sete suspeitas de infecção baseadas no quadro clínico de internações e em análises sorológicas.  

Nas edições sobre zika a partir dos anos 1990 começaram a aparecer relações entre a 

infecção por zika e o desenvolvimento e utilização de técnicas moleculares22 de detecção viral. 

Por meio delas, o zika alterou a sua conformação, aparecendo nos artigos como casos “naturais” 

de doença zika, uma epidemia e a inserção do zika no grupo de doenças denominado de doenças 

infecciosas emergentes, surgindo como objeto emergente.    

Desse período, dos nos 1990 até 2014 (data limite estabelecida na seleção do material 

empírico da pesquisa), extrai-se um conjunto de artigos que orbitam entre quatro temas centrais 

que se “retroalimentam” e expressam o surgimento do zika em nova conformação “emergente”: 

casos de doença zika, epidemias, a inserção do zika no grupo de doenças denominado de 

doenças infecciosas emergentes e os artigos de técnicas e procedimentos de laboratório 

empreendidos para se chegar aos casos, epidemias e classificações adotadas.  

Um dos temas extraídos dos artigos trata do desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

técnicas laboratoriais moleculares, gênicas (relativas a genes) e genômicas (relativas ao 

genoma), como o RT- PCR (do inglês, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, 

traduzido para Reação da Transcriptase Reversa seguida pela Reação em Cadeia da Polimerase) 

e o sequenciamento genômico, respectivamente. De modo geral, essas técnicas consistem em 

procedimentos experimentais que se utilizam de sequências de nucleotídeos23 do material 

genético (DNA ou RNA, em inglês) para identificar, em amostras de humanos e não humanos, 

sequências de nucleotídeos complementares. No caso do RT- PCR, são utilizados segmentos 

de material genético, sintetizados em laboratório, que sejam complementares à sequência de 

nucleotídeos de segmento de material genético que se deseja identificar. Uma vez identificadas, 

essas sequências são replicadas, in vitro, e quantificadas. No processo determina-se a sequência 

 
22 Denomina-se de técnicas moleculares aquelas ligadas a manipulação experimental de genes, genomas, proteínas, 

suas unidades e síntese.  
23 São as unidades que formam o ácido desoxirribonucleico (ADN) e ribonucléico (ARN) que constituem o 

material genético dos organismos vivos. Os nucleotídeos são formados por três componentes básicos: uma pentose, 

uma base nitrogenada e um ou mais grupos fosfato. As bases nitrogenadas podem ser de três tipos a depender de 

sua estrutura química Adenina, Timina, Guanina ou Citosina. Na linguagem da química, a Adenina faz par com a 

Timina, formando o par de bases A-T, e ocorre dupla ligação entre essas bases e a Guanina se liga à Citosina e 

forma o par de bases G-C, por tripla ligação. E as duas cadeias se ligam por de fracas pontes de hidrogênio entre 

as bases nitrogenadas dos nucleotídeos, que fazem a manutenção da estrutura de dupla hélice do ADN. 
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completa de nucleotídeos do genoma do organismo. Essa sequência passa a constituir uma 

“identidade do organismo”, viabilizando sua identificação em amostras por via biológica e 

molecular.  

Um outro tema consiste nos casos de zika descritos, que começam a emergir em diversos 

lugares de Ásia, América e Europa. Diferentemente daqueles outros casos descritos, aqueles 

produzidos em humanos por infecção de experimento acidental e/ou intencional, estes 

aparecem como casos “emergentes”, identificados in vivo, em humanos, segundo o momento e 

a duração da infecção.  

Outro tema versa na descrição de ocorrência da primeira epidemia de doença zika e, por 

fim, observa-se o tema das doenças infecciosas emergentes e a inserção do vírus e doença zika 

nesse rol de doenças.   

Esses temas, combinados, são constituídos mutuamente e as técnicas moleculares são 

essenciais para isso. Com o desenvolvimento e inserção delas no campo médico-científico 

identificaram-se os casos e a epidemia, e estas, à medida que são identificadas, emergem, e são 

entendidas, em consonância com o aparecimento de outros vírus e doenças, como doenças 

emergentes. 

No artigo IRT (1994) apareceram as primeiras menções às técnicas moleculares 

desenvolvidas e usadas para a identificação do vírus da zika, sua caracterização e classificação. 

Em decorrência delas, o vírus zika passou a ser inserido no grupo dos flavivírus, aqueles que 

têm um material genético de certo tipo, no caso, RNA de fita simples. Nesse artigo fez-se a 

identificação de sequências de oligonucleotídeos (pequena sequência de nucleotídeos) que 

poderiam ter uso como sequências universais para a determinação do vírus zika. Diz-se que 

essa técnica “é considerada mais rápida e mais sensível que os usuais testes de identificação 

viral” (p. 94, tradução nossa).  

Em OSD (2008) descreveu-se o desenvolvimento de um método de reconhecimento por 

RT-PCR em única etapa, uma técnica “amplamente usada para identificação de flavivírus e 

[que] é rápida, sensível e específica para amostras clínicas humanas” (p.96, tradução nossa).  

Em FLS (2007), comunicou-se o sequenciamento completo do genoma de três vírus, 

considerados de origem africana e entre eles o da zika. Mencionou-se que o estudo “fornece 

informações úteis para uma classificação viral precisa, para o aumento do conhecimento 

filogenético e/ou delineamentos mais específicos de primers [iniciadores] e sondas usados no 

monitoramento da doença” (p. 634, tradução nossa). O artigo explanou ainda que:  
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(...) [com] a acelerada dispersão global dos flavivírus transmitidos por vetores 

além da faixa tradicional de distribuição geográfica (...) [é] decisivo não 

apenas para entender melhor a causa da doença e a potencial transmissão nos 

novos meios ambientes, mas também desenvolver reagentes diagnósticos para 

melhorar o monitoramento (FLS, 2007, p. 687, tradução nossa).   

 

Os artigos DPZ (2012) e QRZ (2013) descreveram os experimentos de elaboração e 

avaliação de outros dois métodos de determinação do vírus da zika por RT-PCR em única etapa. 

Ambos indicaram que tinham a finalidade de desenvolver um método sensível e específico para 

o diagnóstico da doença. Um dos testes foi preparado por utilização da cepa do vírus zika de 

Uganda (novamente aquele primeiro vírus identificado em Uganda em 1947) e o outro utilizou 

as cepas virais obtidas da OMS.  

No artigo GCZ (2012), fez-se a caracterização genética de cepas de vírus zika coletadas 

entre 1947 e 2010 em Camboja, Malásia, Nigéria, Uganda e Senegal. Pontuou-se que:  

 

A similitude clínica entre a infecção por zika e clássica febre de dengue ou 

chikungunya pode ser uma razão de porquê essa doença ser raramente referida 

na Ásia. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a febre por dengue 

era o maior problema médico entre as tropas aliadas e tropas japonesas no 

sudoeste da Ásia e sul do Pacífico. Naquele tempo não existiam testes de 

laboratório específicos que pudessem distinguir entre as três doenças. De fato, 

o vírus da chikungunya e o vírus da zika vírus não tinham sido isolados ainda 

(GCZ, 2012, p. 5, tradução nossa).  

 

Ficam claros nos excertos acima, o vínculo que se estabelece entre progresso técnico e 

a maior e melhor determinação; e ainda os anseios do campo médico-científico por diagnósticos 

precoces e rápidos para identificação e tomada de ações de controle quanto a emergência do 

vírus. Pressupõe-se que o vírus poderia estar infectando humanos e um controle sobre essa 

infecção/relação poderia ser alcançado com o uso de técnicas moleculares consideradas mais 

específicas.  

Ademais, chama a atenção a conexão entre a técnica e a identificação de casos de doença 

zika. É a partir do uso de técnica que se utiliza da sequência de nucleotídeos do material 

genético do vírus, fragmentos diminutos da estrutura orgânica do vírus, que se torna possível 

identificar casos de doença zika, inseri-la no quadro das doenças infecciosas emergentes e 

almejar estratégias de controle precoces e específicas.  

Os artigos GSY (2008); ZOY (2009) e ZOA (2009) discorreram sobre um surto de 

doença zika ocorrido em 2007 no Estado de Yap na Micronésia, uma ilha do Pacífico, à época, 

de pouco de mais de 7.000 habitantes. Informou-se que, no princípio, foi identificado um surto 

de dengue em decorrência das manifestações clínicas e dos testes rápidos realizados. Meses 
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depois as amostras dos casos foram enviadas ao Arbovirus Diagnostic Laboratory at the 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, USA) que realizou testes de sorologia que 

confirmaram o diagnóstico de dengue. No entanto, as análises de RT-PCR e sequenciamento 

gênico identificaram material genético do vírus da zika nas amostras e então “indicaram que o 

vírus da zika foi o agente causador da epidemia de Yap” (GSY, 2008, p.1232, tradução nossa).  

O artigo expôs ainda que os resultados dos testes sorológicos mostraram algum grau de 

reação cruzada com outras arboviroses (produção de anticorpos contra outras arboviroses) e, 

portanto, “a maioria dos pacientes da epidemia de Yap testados eram secundariamente 

infectados por outros vírus, podendo ter havido muitos sub-diagnósticos” (GSY, 2008, p. 1236, 

tradução nossa).   

No artigo ZOY (2009), sobre a epidemia de Yap, explanou-se que: 

 

(...) apesar da maioria dos pacientes ter tido doença moderada, os médicos e 

os oficiais de saúde pública devem estar atentos ao risco de expansão da 

transmissão do vírus da zika (...) porque o vírus se espalhou para fora da África 

e Ásia, ele deve ser considerado um patógeno emergente (p. 1349, tradução 

nossa).  

 

 

Com relação às descrições de caso, no artigo PNT (2011) explicitou um caso de doença 

zika no qual a transmissão teria ocorrido sem vetor. Dois cientistas viajaram para o Senegal e 

dias após o retorno aos EUA tiveram sintomas que foram considerados compatíveis com 

infecção pelo vírus da zika. A esposa de um dos cientistas também adoeceu, sem ter se 

ausentado dos EUA. Foi analisado o esperma do paciente e a presença de sangue sugeriu para 

os cientistas a transmissão por via sexual. Esse foi considerado o primeiro comunicado de caso 

no Ocidente e com suspeita de transmissão sem vetor.  

Em ZVC (2012) foi declarado um caso de doença zika ocorrido em 2010 em uma criança 

cambojana, com sintomas de infecção que sugeriam arbovirose. O diagnóstico de zika se deu 

por sorologia e PCR. A identificação se deu no bojo do programa de monitoramento de febres 

agudas no Camboja feita pela US Naval Medical Research Unit nº2 (NAMRU-2), agência de 

pesquisa biomédica norte-americana que tem filiais espalhadas pela Ásia, África, América do 

Sul e Norte24. Mencionou-se ainda no artigo que o “estudo foi financiado pelo Departamento 

de Defesa Global de Vigilância e Sistema de Resposta contra Infecções Emergentes do EUA, 

 
24 “A pesquisa do NMRC cobre doenças infecciosas, defesa em guerra biológica, bioefeitos de energia direcionada, 

cuidado a vítimas de combate, cuidados odontológicos, saúde ambiental, transplante de medula óssea, medicina 

aeroespacial e submarina, modelagem médica, simulação e suporte de missão, desempenho de guerreiro, 

epidemiologia e ciência de comportamento”. Informações retiradas do site da instituição: 

https://www.cnic.navy.mil/regions/ndw/installations/nsa_bethesda/about/tenant_orgs/nmrc.html 
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uma divisão do Centro de Vigilância Sanitária das Forças Armadas” (ZVC, 2012, p.516, 

tradução nossa).   

Outro caso foi comentado no artigo CRZ (2013), de viajante que voltando da Indonésia 

para a Austrália estava com sintomas de febre e exantema cutâneo (lesões de pele que se 

mostram como manchas avermelhadas pelo corpo). Foi feito o teste por PCR e considerado 

infectado por vírus zika.   

O artigo FCZ (2014) informou outro caso de doença zika em viajante alemão que 

retornou da Tailândia com sintomas que se assemelhavam à dengue. Os resultados de testes de 

laboratório sorológicos não corresponderam à dengue e, então, foram feitos testes sorológicos 

e por RT-PCR que apontaram diagnóstico de doença zika.  

É possível observar que tanto nas descrições de casos como nas de epidemia, as 

suspeitas recaem primeiramente sobre outras doenças, especialmente a dengue, e o diagnóstico 

de doença zika se estabelece somente por aplicação das técnicas moleculares. Ou seja, por meio 

da criação em laboratório de fragmentos diminutos da estrutura orgânica viral e aplicação 

ampla de técnicas de biologia molecular é que se estabelece o diagnóstico de infecção e doença 

zika.  

Mesmo que não se consiga “obter” o vírus por técnicas moleculares, elas podem 

fornecer meios para arranjos e cálculos matemáticos que indiquem a presença viral, como se 

mencionou no artigo GSY (2008): 

 

(...) porque nenhum vírus foi obtido de nenhum paciente durante a epidemia” 

[foi feita] (...) uma estimativa do número de cópias do genoma que circula em 

pessoas infectadas com o vírus zika foi calculada usando uma transcrição de 

RNA que forneceu alguma indicação de concentração de vírus infectante nos 

pacientes infectados com o vírus zika” (GSY, 2008, p. 1238, tradução e 

destaque nosso). 

 

Em outros termos, na ausência sensibilidade técnica suficiente para se identificar vírus 

– os organismos ou parte deles pois diz-se que seria preciso uma certa quantidade viral na 

infecção para tal – pode-se fazer estimativas e extrapolações matemáticas para indicar infecção 

e, então, fazer inferências sobre a situação do paciente ou produzir um dado para uso em 

procedimentos de laboratório com as técnicas moleculares.  

A semelhança de quadros sintomáticos com outras doenças levou os cientistas a 

inferirem que poderia ter havido casos de zika que não foram determinados em decorrência da 

ausência de recursos de laboratório “específicos”.  Os diagnósticos de casos e epidemias 

realizaram-se com a aplicação de técnicas moleculares, dispondo em segundo plano o quadro 
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fisiopatológico do indivíduo humano e de seu corpo considerado como infectado pelo vírus. 

Esses delineamentos passam a construir novos quadros nosológicos inseridos no grupo das 

doenças infecciosas emergentes.   

Como aludiu-se acima, a temática das doenças infecciosas emergentes passa a ser, nesse 

momento, a tônica da relação entre o vírus da zika e a doença zika. Aparecem nas edições desse 

período um grupo de artigos de revisão sobre a temática das “arboviroses emergentes” ou 

“viroses emergentes” que trazem um apanhado geral sobre o assunto emergente, colocando o 

vírus e doença zika nesse contexto. Uma parte desses artigos – ZOA (2009), GSY (2008), PNT 

(2011) e ZVC (2012) – foi apresentado em Emerging Infectious Diseases, indicando a 

emergência do zika no conjunto das doenças infecciosas emergentes. A criação dessa revista, 

uma nova revista acadêmica pelo CDC dos EUA em 1995, expressa também a emergência desse 

tema na agenda de pesquisa global (ARRIZABALAGA, 2021).  

No artigo ZOA (2009) divulgou-se a elaboração de uma revisão sobre os casos e a 

epidemia sobre zika até aquele momento. No artigo OEA (2009), outra revisão sobre a 

emergência das arboviroses na qual se pontuou que: 

 

Os eventos de emergência se manifestam de diferentes formas o que os torna 

ainda mais imprevisíveis (...). Esses arbovírus causavam surtos esporádicos 

em regiões específicas, mas agora expandiram seu alcance e se estabelecem 

em novos nichos ecológicos (OEA, 2009, p.391, tradução nossa).  

 

 

A fim de conter a emergência e a imprevisibilidade, os artigos ZOA (2009) e OEA 

(2009) mencionaram que se deveria lançar mão de procedimentos de base molecular 

disponíveis, pois eles permitiriam rápido diagnóstico para pronta comunicação às entidades de 

saúde nacionais e internacionais e tomada de providências de contenção. A premissa consistia 

na organização de um sistema de monitoramento do vírus nos corpos de humanos e não 

humanos por meio da extensão da identificação dele segundo meios e técnicas moleculares.  

Em outro artigo de revisão, ZWE (2010) apresentou s renovação de uma lista de 

flavivírus que estavam a se disseminar e que, portanto, eram considerados patógenos em 

potencial. A lista foi formulada pelo oitavo Relatório do International Committee on Taxonomy 

of Viruses (ICTV) e se baseava nas relações genéticas e antigênicas dos vírus.  

Pode-se apreender desses excertos que se estabelecem relações, por meio das técnicas 

moleculares, entre a capacidade preditiva de técnicas e o “potencial de surgimento de coisas 

novas”. Os recursos moleculares são considerados capazes de reconhecer fragmentos de 

material genético de vírus em amostras e dispensam (ou praticamente dispensam) que se 
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verifique o vírus ou qualquer sintoma no corpo dos indivíduos. Da observação de laboratório 

de amostras consideradas positivas para a presença de fragmentos da estrutura orgânica viral, 

emergem uma série de ações, individuais e/ou coletivas, nacionais e/ou internacionais, no 

campo das ciências médicas e biomédicas e das políticas de saúde.  

Essas observações se articulam com a discussão de Ayres (2008) quanto ao 

aparecimento do risco no discurso epidemiológico, especificamente na fase denominada por ele 

de epidemiologia do risco.     

Discorre o autor que as práticas médico-sanitárias estabelecidas depois da Segunda 

Guerra Mundial refletem, e são reflexos, de desenvolvimentos técnico-científicos no campo da 

saúde que assumem uma perspectiva profundamente tecnicista sobre a saúde e doença de 

humanos e a hegemonia no campo médico e da Saúde Pública nesse período. Enquanto os 

departamentos de Saúde Pública se mantinham com parcos investimentos, o campo biomédico 

– aquele que alia medicina e biologia e onde se inserem as técnicas genéticas – despontavam e 

se expandiam drasticamente. “O ideal de promoção da saúde foi sendo, assim, substituído pelo 

do diagnóstico específico e tratamento especializado” (AYRES, 2008, p. 243). Os estímulos se 

davam em torno do investimento em tecnologias de última geração e em recursos estatísticos 

para expansão e precisão de diagnósticos biológicos (AYRES, 2008).  

Não é mera coincidência que os trabalhos com DNA e RNA, a evidenciação de suas 

estruturas e mecanismos de funcionamento da transferência de informações de genes para 

constituições dos seres vivos e de sua descendência datem dos anos 1950-60, e que tenham sido 

realizados, majoritariamente, na Inglaterra e nos Estados Unidos, centros do poder econômico, 

político e tecnocientífico durante e depois da Segunda Guerra Mundial.   

O discurso do risco se consolida nessa fase. Os estudos epidemiológicos passaram a se 

configurar como estudos de associação, estudos de caráter mais especulativos e de inferências 

causais baseados na matemática e na estatística. A ênfase na dimensão especulativa do 

conhecimento sobre os processos saúde-doença se torna predominante, cabendo à 

epidemiologia a especulação causal, constituindo esta sua razão de ser no conjunto das 

investigações biomédicas. A chance de adoecer é cada vez menos conteúdo – corpo orgânico 

doente – e cada vez mais cálculo; menos processo que se configura no corpo (e seus sintomas), 

um fenômeno macroscópio, e mais uma forma de estabelecer nexos causais e se adiantar ante 

“a demora” dos processos concernentes aos experimentos naturais (AYRES, 2008). 

As técnicas moleculares são parte desse processo e forjam o caráter especulativo de 

enunciados sobre processos saúde-doença nas populações. A identificação de segmentos de 

material genético viral em amostra humana, seguida de cálculos e estimativas de concentrações 
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virais, oferecem um aceitável dado de infecção. Assim, pode ser praticamente descartada a 

dependência ao evento em si, a manifestação da doença. As ações de Saúde Pública podem ser 

moldadas por esses conhecimentos e técnicas, gerando um descolamento da realidade, à medida 

que uma especulação, uma manifestação incorpórea, lança os indivíduos e suas práticas 

coletivas de saúde a todo o tempo no futuro, na vigilância, monitoramento dos riscos e na 

divulgação de comunicados sobre eles.  

Dessa forma, as técnicas moleculares acabam por gerar outras incertezas e questões 

bastante concretas: o vírus está se espalhando ou são apenas infecções episódicas que estão 

sendo identificadas? Essas infecções gerarão epidemias? Multiplicam-se as questões com base 

um pequeno conjunto de dados, multiplica-se o risco.   

Nos artigos verificam-se ainda especulações sobre a origem do vírus e sua história 

evolutiva ao se utilizar de dados da sequência de nucleotídeos.  

No artigo GSY (2008), por análises genéticas de amostras dos pacientes da epidemia de 

Yap, os cientistas fizeram uma análise filogenética comparando a sequência de nucleotídeos de 

uma parte do material genético do vírus zika (envelope viral) de Yap com sequências de 

nucleotídeos virais obtidas da primeira identificação viral de Uganda, em 1947, de macacos 

Rhesus e de mosquitos Aedes spp. do Senegal reconhecidos como infectados por zika em 1984. 

A análise filogenética configura-se como uma hipótese sobre relações evolutivas, e depende, 

então, de características selecionadas para formulação da hipótese, o que leva a imprecisões e 

incertezas. 

Essas sequências virais usadas foram escolhidas de infecções pelo vírus zika detectadas 

no passado, naquelas infecções geradas na atividade científica empreendida na África anos 

1950 e 1960 e, então, foram armazenadas e manipuladas pelos cientistas dos principais 

institutos de pesquisa do mundo tal como o CDC, nos EUA, e a OMS. Esses centros de pesquisa 

cedem e/ou vendem esses os fragmentos de estrutura orgânica viral para centros de pesquisa 

privados e públicos interessados em pesquisar vírus em todo o mundo.   

Segundo comparações entre sequências de nucleotídeos fez-se inferências a respeito do 

grau de parentesco evolutivo entre as cepas de vírus identificadas e suas relações com a origem 

geográfica, intensidade e anotações de espalhamento do vírus. Quanto mais símile a sequência 

de nucleotídeos mais aparentados seriam os vírus; o que sugeriria uma origem no espaço e no 

tempo próximo ou pouca evolução do vírus. Os cientistas concluem nesse artigo que: 

 

Dados da sequência (...) mostraram que a glicosilação [um tipo de reação 

química] é intacta nesses isolados, o que sugere divergência evolutiva. Análise 

de sequências mais extensas de cepas ZIKV de várias histórias temporais, 
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geográficas e de passagens podem fornecer algumas percepções sobre esse 

problema [questão de evolução das cepas] (GSY, 2008, p.1232, tradução 

nossa). 

 

Em suma, o zika como objeto emergente se estrutura não somente por estar emergindo 

na forma de casos e epidemia – e, em razão disso, ser inserido no grupo das doenças infecciosas 

emergentes – mas por estar emergindo constantemente com base em novas especulações, de 

possibilidades de inferência decorrentes das técnicas genéticas somadas aos cálculos 

matemáticos e estatísticos.  

Emergente aqui tem também o sentido de uma continuidade, de constância daquilo que 

vêm vindo inesperadamente, daquilo que está em iminente surgimento e que, portanto, se 

constitui em latência permanente. Isso decorre não apenas da natureza do objeto – um vírus, 

um ser vivo microscópico, considerado altamente sujeito a modificações bioquímicas e que se 

estabelece, em sua ontologia, nas relações intraespécies, com o meio ambiente e entre espécies 

– mas das próprias técnicas pois ao passo que intentam apreender essa emergência, contribuem 

e conformam novas emergências. Quanto mais conhecimento e tecnologia se empreende, mais 

“coisas” parecem emergir: questões, riscos, cuidados a serem tomados, mais demanda por 

monitoramento e vigilância constantes.  

Então uma pergunta se coloca: o que se obtém, verdadeiramente, com a produção desse 

tipo de dados e relações?  
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7 OS PROCESSOS SOCIOBIOLÓGICOS CONCERNENTES AO ZIKA 

 

No percurso de construção da gênese do vírus e da doença zika com base nas edições 

afloram registros, explícitos e implícitos, sobre os processos sociais e biológicos, vinculados ao 

desenvolvimento da sociedade científico-industrial, que se relacionam à constituição do vírus 

e da doença zika. Em verdade, esses processos atravessam as interações entre humanos e não 

humanos, deles entre si, e com seus meios ambientes e se estabelecem como processos 

sociobiológicos, numa interação entre um biológico que é construído socialmente e um social 

que se molda também pelo biológico/orgânico.  

Interessante observar que os registros explícitos surgem nos artigos desde os anos 1970, 

quando, consoante os deslocamentos teóricos, epistêmicos e discursivos observados, o vírus e 

da doença zika aparecem como objeto epidemiológico. Quer dizer, a partir da instituição da 

zika como doença causada por um agente de mesmo nome, passou-se a buscar nas inter-relações 

entre o meio interno (amostras de sangue de humanos e não humanos), e no meio externo 

(observações geoclimáticas) as condições para a instalação da doença, congruente à clássica 

noção de “condicionantes ambientes e sociais” da tríade ecológica agente-hospedeiro- meio 

ambiente do modelo epidemiológico da história natural da doença cunhado por Leavell e Clark 

em 1965 (mas que remonta a 1953 por Leavell). Esses fatores articulados criariam as pré-

condições para a infecção por arbovírus e, portanto, para o estabelecimento de um quadro 

patogênico em humanos e não humanos. 

Os artigos mencionam (1) explicitamente processos sociais que, por vezes, são tratados 

como relacionados diretamente ao vírus e à doença zika – relação inferida por procedimentos 

experimentais. Outras vezes os processos sociais mencionados não são considerados como 

relacionados ao vírus e à doença zika. Nestes casos aparecem de modo episódico e breve, como 

mero detalhe, complemento da narração dos experimentos.   

Verificam-se ainda processos sociais (2) implícitos, não compreendidos como tal. Esses 

processos participam da gênese e constituição do vírus e doença zika e compõem um biológico 

que se forja sob as ações e práticas humanas, especificamente em sua atividade de produzir 

C&T.  

Dividiu-se, então, os subitens em (1) e (2) para a exposição.   

 

7.1 PROCESSOS SOCIOBIOLÓGICOS EXPLÍCITOS  
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Como dito, a menção explícita aos processos sociais se concentra nos artigos entre 1970-

1990, no momento de constituição do vírus e a doença zika como objetos epidemiológicos. 

No artigo SSG (1977), uma enquete sorológica de arboviroses em populações humanas 

do Senegal, a atividade de mineração apareceu mencionada de modo efêmero, no interior da 

descrição de uma das regiões do Senegal de onde foram coletadas as amostras de soro de 

pessoas:  

 

Cidade: Franceville situada sobre as colinas de savana arbustiva no limite do 

planalto Bateké; Leconie situada no coração do planalto Bateké; Okondja, na 

floresta ao norte do planalto Bateké; Moanda situada em floresta esparsa 

(minas de manganês); Mounana, situada na floresta (minas de urânio) (SSG, 

1977, p. 141, tradução nossa).  

 

Ela surge no interior da exposição sobre a vegetação, na trivialidade de uma descrição 

sobre os componentes da vegetação daquela região.  

Assim também ocorre no artigo AKL (1983) que se refere a uma enquete sorológica 

realizada com 267 soros de humanos da região do lago Kainji, Nigéria, mencionando-se que na 

área de estudo, anos antes, havia sido construída uma barragem: “a barragem Kainji construída 

em 1968 no rio Níger criou um lago que abrange um total de 1280 km2” (p. 149).   

A mineração e a construção de barragens constituem atividades sociais humanas 

empreendidas em razão e por meio do desenvolvimento socio-industrial da sociedade capitalista 

e alteram profundamente as relações ecossistêmicas de territórios onde são erigidas e em suas 

adjacências. Mobilizam contingentes humanos e não humanos dos e para os locais de 

construção: áreas pouco habitadas tornam-se muito povoados; outras são evacuadas e, por causa 

de movimentos e eliminação de seres vivos, causam profundas transformações nas condições 

biogeoquímicas dos sistemas vivos e nas dinâmicas relacionais entre os seres vivos.  

No quadro, ainda, dos processos sociais mencionados, emergiu dos artigos os aspectos 

demográficos relacionados às etnias que apareceram de forma expositiva, estática, dentro da 

descrição da composição fitogeográfica da região de estudo, como no artigo SSS (1978) que 

informou: “essa região [do Senegal Oriental] tem um clima sudanês (42º de abril - maio) com 

uma estação de chuvas longas de junho a novembro. (...). É um verdadeiro mosaico de etnias 

(malinkés, peulhs, diallonkés, tandankés, bassaris, oulofs) (p. 133, tradução nossa).  

No artigo SSG (1977) os aspectos demográficos relacionados às etnias surgiram da 

mesma forma, junto de descrição das áreas de onde foram colhidas as amostras: “os 

trabalhadores têm origem em diferentes regiões do Gabão; Boundji, vila de floresta situada no 
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rio Ogoué, população variada comportando certas etnias fracamente representadas: Assissigous 

e Adoumas (...) (p. 141, tradução nossa).  

No artigo SPC (1981) a composição étnica da região aparece de forma menos estática, 

adquirindo complexidade em razão da migração de populações: “A composição étnica dessa 

região, situada zona de migrações humanas, é complexa. Distinguem-se principalmente as 

etnias: Nzakara, Yakoma, Nzande e Banda” (p. 491, tradução nossa).  

Nas menções às migrações os autores denotam a impossibilidade de associação entre as 

etnias e território. Ou seja, as migrações “impediriam” associação direta entre etnia e infecção 

por arbovírus.   

Isso apareceu em SES (1975) na forma de aspectos demográficos relacionadas à 

migração de pessoas:  

 

Se a doença [febre amarela] foi mais assinalada em Serra Leoa, isso é devido, 

sem dúvida, ao grande número de europeus, ao número considerável de 

mercadores britânicos e tripulações de navios de guerra que frequentam essa 

região onde eles contraem a doença e transportam para outras partes da África 

e mesmo para portos ingleses. É assim que as epidemias do Senegal de 1830, 

1837, 1859 e 1866 e 1878-1879 chegaram a Serra Leoa (p. 249, tradução 

nossa). 

 

As migrações humanas alteram os quadros populacionais e, por consequência, as inter-

relações entre os seres vivos. Essas relações são “verificadas” nos artigos por testes sorológicos, 

por práticas de experimento. No artigo SSP (1983) o achado de altas concentrações de 

anticorpos em pessoas de mais de 40 anos, “sugere infecção antes da migração de uma massa 

saída de Paquistão e Índia em 1947” (p. 444, tradução nossa).  

Nos artigos SES (1975), SSG (1977), SSS (1978), ZIN (1979), SHS (1982) e EDD 

(1996) as práticas de vacinação são entendidas como processos sociais que modificam as 

interações entre os seres vivos. Elas apareceram como interferentes de resultados sorológicos e 

da dinâmica das infecções, inferidas pelas porcentagens de soros positivos. No artigo ZIN 

(1979) esclareceu-se a influência da imuninzação na dinâmica das infecções:  

 

(...) uma melhor resposta de anticorpos foi encontrada em pessoas sem pré-

imunização com anticorpos de flavivírus oriundos de imunização contra febre 

amarela. A alta porcentagem de pessoas imunes ao vírus da zika vírus e outros 

flavivírus pode influir nos resultados de programas de imunização contra febre 

amarela. (...) A alta prevalência de anticorpos contra zika e outros vírus 

relacionados podem contribuir para ausência de febre amarela nessas áreas 

(ZIN, 1979, p. 217, tradução nossa).  
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O artigo EDD (1996) mencionou a relação entre as infecções virais e dinâmicas de 

vacinação e migração:  

 

Nossos resultados sorológicos são consistentes com um surto de DEN-2 

[dengue tipo 2] em uma população que anteriormente tinha recebido vacina 

contra FA [febre amarela] ou teve uma infecção natural com outro flavivírus. 

Títulos sorológicos de tipo secundário alto foram observados, principalmente 

na comunidade de expatriados em cuja imunização anterior contra a febre 

amarela era quase universal (p. 239, tradução nossa).   

 

No artigo AHK (1989) descreveu-se um inquérito soroepidemiológico realizado no 

distrito de Karamoja, em Uganda. Um dos propósitos mencionados era de “determinar se as 

transformações socioeconômicas que ocorreram em anos recentes afetaram a epidemiologia das 

infecções por arboviroses” (p. 851, tradução nossa).  “As transformações” a que os autores 

referem é a sedentarismo das populações e a domesticação de animais ocorridas em anos 

recentes: 

 

Eles [os habitantes da região das etnias Piau e Bokora] são basicamente 

criadores de gado (...) que têm um modo de vida seminômade regulado pela 

busca de pasto. No entanto, modificações no clima e grandes perdas de gado 

e a permanente insegurança de anos recentes praticamente forçaram um modo 

de vida sedentário e muitos dos criadores de gado se tornaram fazendeiros. A 

estrutura social tradicional foi, portanto, completamente alterada (AHK, 1989, 

p. 851, tradução nossa).  

 

Em suma, os processos sociais mencionados como relacionados às dinâmicas das 

infecções por arbovírus são as migrações e as transformações socioeconômicas, entendidas 

como decorrentes de sedentarismo de populações humanas, bem como as práticas de 

imunização, com destaque para essas últimas que aparecem com maior frequência. Esses 

processos modificam as interações entre as comunidades de seres vivos e seu meio. Os artigos 

buscam apreender essas interações observando a constituição orgânica dos organismos, 

assimiladas pelos artigos com a coleta de amostras de sangue de humanos e não humanos e 

análises sorológicas dessas amostras. Elas expressariam, de forma indireta, as condições 

internas dos organismos.  

Já a mineração e a construção de barragens apareceram com mera citação, 

desconsideradas no âmbito de dinâmicas sociais interferentes das relações com o meio e os 

seres que o habitam (vírus, mosquitos, humanos). Talvez por serem artigos da década de 1980, 

período no qual as degradações do meio ambiente decorrentes da atividade humana não estavam 

na pauta do debate social tanto quanto se mostram na atualidade, ainda que já em discussão em 
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grupos específicos desde as décadas de 1960 - 1970. Parece haver hoje consenso sobre os danos 

desses empreendimentos para os ecossistemas e para a vida de humanos e não humanos.  

Esses processos transformam a dinâmica de inter-relação entre as populações de seres 

vivos eliminando organismos, inserindo outros e, assim, alterando as dinâmicas biogeoquímicas 

do ecossistema. A construção de uma barragem gera uma região artificialmente preenchida com 

água, fazendo submergir toda uma porção de território, transformando as relações ecológicas 

dali e de seu entorno. A extração de minérios desmata grandes áreas de vegetação, revira o solo, 

elimina seres vivos, produz ainda resíduos poluentes que contaminam o solo, as águas e os seres 

vivos em longas distâncias. Esses são alguns danos que se pode verificar observando essas 

dinâmicas “na superfície”, mas sabe-se, atualmente, que os efeitos desses processos são muito 

mais profundos, envolvem interações ecológicas que se dão em escalas locais e globais e em 

diferentes temporalidades. Os efeitos secundários de processos sociais humanos no interior da 

sociedade industrial capitalista, não ficam restritos aos humanos nem ao entorno de onde se 

produziu a ação, eles podem alterar dinâmicas sociais e biogeoquímicas de todo o Sistema 

Terra25. Segundo Latour (2020) estaríamos vivenciando, desde pelo menos os anos 1990, um 

Novo Regime Climático, no qual as mudanças nas condições de calor, luz, umidade, pressão, 

da composição química do ar, água, solo – ou seja, nas condições de habitabilidade da Terra 

aos seres vivos – ensejam profundas transformações nas relações dos humanos com suas 

condições materiais de existência. As migrações contemporâneas, que se denominou de crise 

migratória, são um dos exemplos, citado por Latour (2020), dessa nova realidade de 

interdependência das esferas da Terra. Embora seja fenômeno milenar, o movimento de pessoas 

em todo o globo, contemporaneamente, se tornou mais extenso e mobiliza um maior número 

de pessoas por razões que envolvem, essencialmente, os fracassos desenvolvimentistas, as 

mudanças do clima e as guerras.  

Nos artigos SES (1975), SSG (1977), SSS (1978), SPC (1981) e SHS (1982) os aspectos 

geofísicos e climáticos aparecem como características relativas ao lugar de onde se obteve as 

amostras de sangue analisadas, como totalidades descritas pela geografia física, tais como, 

floresta tropical, savana arbustiva, zonas temperaturas, climas das regiões, regiões de 

montanhas, de vales, com rios, colinas, quantidade x de chuva e estas foram vinculadas aos 

soros positivos para arbovírus. De modo geral, a relação que se estabeleceu pode ser 

exemplificada no trecho abaixo retirado da conclusão do artigo SSG (1977) que narrou a 

enquete sorológica de arbovírus em duas províncias do Gabão:  

 
25 No sentido latouriano, que consiste em compreender a Terra como um ente com agência.  
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Com relação aos outros arbovírus [não febre amarela], suas atividades, como 

em qualquer outro lugar, dependem muito do aspecto geográfico: atividade 

mais importante na zona de savana que na zona de floresta em relação, 

obviamente, às possibilidades de contato do homem e dos vetores infectados 

(SSG, 1977, p. 146, tradução nossa). 

 

 A relação estabelecida aparece na forma de comparação entre diferentes tipos de 

vegetação e clima com a porcentagem de soros positivos para um determinado vírus. Disso se 

extraiu que áreas com vegetação (x), devem ter mais vetores (y), pois observa-se maior 

porcentagem de soros positivos das amostras obtidas de humanos e não humanos de uma certa 

região.  

As condições morfogeoclimáticas do meio ambiente aparecem como condições 

originais, estáticas e não relacionadas aos processos sociais; como pano de fundo onde ocorrem 

as inter-relações entre os seres vivos e elas servem de base para inferências sobre os mosquitos, 

considerados “os hospedeiros naturais dos vírus” e, por consequência, sobre infecção de vírus 

nos humanos e não humanos.  

Aparece aqui a concepção de “meio externo” da Epidemiologia clássica, formado por 

fenômenos naturais, tais como o clima, a hidrografia, a topografia, a vegetação, entre outros, 

observáveis “a olho nu” e que atuariam como facilitadores ou impeditivos do contato entre 

pessoas, ou hospedeiros, e agentes etiológicos.  

Assim, pode-se dizer que ainda que apareçam explicitamente nos artigos dinâmicas 

sociais que se compreendem como processos sociobiológicos, estes ainda se mantém apartados 

de uma compreensão mais ampla do ser humano, de suas dinâmicas de inter-relação e de doença 

que acontecem exatamente aí, na interface do corpo humano com suas circunstâncias vitais.  

 

7.2 PROCESSOS SOCIOBIOLÓGICOS IMPLÍCITOS  

 

Identificou-se, tanto ao longo das análises de fontes primárias como secundárias 

selecionadas, ou seja, tanto da análise dos artigos de zika selecionados a partir da pré-análise 

como do material sobre circunstâncias sociais e políticas da inserção da produção científica na 

África, e em Uganda, processos sociobiológicos que aparecem de forma implícita, não 

compreendidos nem como processos sociais, tampouco biológicos.  Os processos sociais 

extraídos são compreendidos como práticas humanas “neutras” e sem efeitos na constituição 

dos seres vivos, mas como ficou demonstrado, não são neutras ou sem efeito, pois compõe-se 
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(e são compostas) de um emaranhado entre humanos e não humanos organizados sob 

determinada forma, em certo espaço e tempo.  

Sobressai nos artigos a prática social da atividade científica, sua inserção no território 

africano, seu envolvimento na colonização de humanos e não humanos, na produção de técnicas 

e de conhecimentos no e para o desenvolvimento da sociedade industrial capitalista ocidental. 

Essas práticas alteraram as condições biogeoquímicas do meio ambiente, a composição dos 

seres vivos e suas relações sociopolíticas, acabando, por exemplo, por constituir um vírus 

denominado de zika, uma doença que lhe corresponde e uma “questão de saúde”.   

Primeiramente, o vírus zika emergiu como um objeto científico. Pode-se identificar 

vários processos sociais relacionados, grosso modo, ao uso da ciência e a de sua prática nas 

políticas imperialistas e nas relações coloniais estabelecidas entre Inglaterra e diversos países 

da África Tropical. No caso do vírus zika, para a inserção da região de Uganda de forma cabal 

na dinâmica capitalista e expansão dos poderes imperiais, recorreu-se à ciência e seu alto valor 

de capital simbólico para “modernizar” o continente e “acabar com as doenças tropicais”. Num 

primeiro momento, por meio de comissões médico-científicas itinerantes para a realização de 

experimentos e análises de pequena escala com enfoque na doença do sono e tripanossomíase. 

Depois, cravando a ciência no território ugandense com a instalação do YFRI para a realização 

de pesquisa sobre febre amarela silvestre e, posteriormente, sobre outros vírus.   

Verificou-se, com base em Cummiskey (2017), que o espaço de Uganda e suas 

dinâmicas sociobiológicas passaram por intensas transformações por conta dos procedimentos 

e aparatos científicos que se estabeleceram ali e acabaram por conformar aquele espaço. Esse 

processo transformador pode ser destacado na tese de Cummiskey (2017) sobre a instalação das 

pesquisas de febre amarela em Uganda: 

 

O crescimento de viagens aéreas internacionais [especialmente entre Uganda, 

Inglaterra e Nova York por conta da Fundação Rockefeller] levantou o 

espectro do transporte rápido não só de pessoas e bens, mas também bactérias, 

parasitos, vírus e os vetores que os espalham e fizeram com que os 

funcionários da saúde pública reexaminassem os regulamentos de quarentena 

e modos de prevenir a propagação de doenças como a febre amarela e a missão 

do Instituto de estudar a ecologia natural do vírus a fim de informar as decisões 

políticas (CUMMISKEY, 2017, p. 20, tradução nossa).  

 

Adiante a autora escreveu que:  

 

Pessoas, animais, objetos, procedimentos e dados fluíram por vastas distâncias 

e lugares remotos conectados em uma busca comum de respostas a perguntas 

sobre como a febre amarela era transmitida, quais fatores promoviam ou 
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impediam sua epidemia e endemicidade, e se era provável de se espalhar para 

partes do mundo não infectadas anteriormente (CUMMISKEY, 2017, p. 25-

26, tradução nossa). 

 

A autora também descreve a caça em massa de macacos, a instalação de colônias de 

animais experimentais, a injeção de animais com soluções produzidas de outros animais – o 

teste de proteção, por exemplo –, o espalhamento de macacos na floresta – o experimento em 

grande escala de Bwamba – e a chegada de vários cientistas em Uganda (CUMMISKEY, 2017).  

O artigo ISS (1952) informou que os camundongos usados nos experimentos de 

identificação do vírus da zika eram do tipo suíços, albinos, recém-nascidos, procedentes do 

estoque de Carworth Farms em Nova York. Os macacos eram do tipo Rhesus, nativos do sul e 

sudeste asiáticos. Nas palavras de Cummiskey (2017),  

 

(...) a fim de desembaraçar as complexidades dessas relações [entre humanos, 

primatas não humanos e mosquitos em um entendimento ecológico] os 

cientistas acharam necessário transformar lugares naturais em espaços de 

experimentos importando espécies não nativas, construindo moradias 

artificiais e manipulando o comportamento de residentes humanos 

(CUMMISKEY, 2017, p. 65). 

 

 

Falando sobre o experimento realizado em Bwamba, Cummiskey (2017) mencionou 

que esse espaço se configurou como um “produto artificial colonial” (CUMMISKEY, 2017, 

p.71).  

Como se nota, colonizou-se a África, seus seres humanos, suas relações, e para isso 

colonizou-se também seu meio ambiente, seus animais, plantas e microorganismos por meio da 

prática científica em seus modos de operação e manipulação nos laboratórios fechados ou ao ar 

livre. Mas também se colonizou, em alguma medida, o colonizador – os EUA, a Inglaterra – 

com vírus, bactérias, humanos e não humanos e novas práticas científicas que foram ali 

elaboradas.   

Cummiskey (2017) mostra essas interações de mútua constituição mencionando que os 

cientistas esperavam que camundongos vindos do Brasil ou de Nova Iorque para Entebbe teriam 

os mesmos comportamentos, no entanto:  

 

(...) assim como as pessoas, a realidade de mover camundongos de um 

lugar para outro era mais complexa. Uma vez que eles tinham sido 

geneticamente idênticos aos seus irmãos no Brasil, o meio ambiente em 

Entebbe fez com que eles se comportassem de maneira diferente (p. 

40).  
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Provocando, desse modo, que os experimentos e procedimentos com esses animais, 

realizados em Entebbe, tivessem que ser modificados, ajustados.    

Os processos sociobiológicos que se deram em Entebbe modificaram os seres vivos, os 

experimentos e procedimentos científicos e o meio ambiente, extravasando o laboratório para 

fora da ambiência do laboratório segundo as necessidades incitadas para o progresso da ciência. 

A ecologia do lugar foi transformada para que os cientistas obtivessem as respostas às questões 

por eles postas. Os “médicos-cientistas-exploradores” (LÖWY, 2006, p. 198) foram também 

médicos-cientistas-criadores pois produziram seus espaços, para dentro e fora do laboratório, 

deslocando, para lá e para cá cientistas, populações nativas, mosquitos, macacos, células, 

tecidos e equipamentos; e introduzindo novas populações de humanos e não humanos e outras 

dinâmicas ecológicas.   

Esse movimento compunha o projeto de expansão da sociedade industrial moderna, que 

demandava e se alinhava com o progresso e desenvolvimento técnico-científico. No campo da 

saúde, em específico, esse projeto fundamentava-se na utopia da Grande Saúde, do humano 

ocidental de saúde perfeita em um mundo livre de patógenos e de doenças (SFEZ, 1996).  

Esses elementos ensejam a inserção da “modernidade científica” nas dinâmicas sociais 

e ecológicas da floresta zika. Considerando uma abordagem darwiniana, a introjeção de uma 

colônia macacos e/ou camundongos no interior da floresta não alteraria as relações dos seres 

vivos entre si e com o meio? Não portam, os macacos Rhesus introjetados, viromas que passam 

a interagir com viromas de outros seres daquele meio ambiente, estabelecendo-se ali uma 

pressão de seleção naquelas populações? As interações promovidas no e pelos laboratórios 

estão longe de serem herméticas, elas transbordam dele.  

A natureza tem sido manipulada pelos humanos há milhares de anos com a finalidade 

última de prover a eles condições materiais de existência. No entanto, a intensidade das 

transformações decorrentes, e por meio, dos desenvolvimentos da C&T moderna, 

especialmente a partir da Revolução Industrial, alcançou níveis extremamente elevados e, 

atualmente, tem posto em questão as condições de habitabilidade da Terra para a espécie 

humana. De fato, não se sabe, ao certo, o que se está a criar.  

Como aprendemos com Darwin, todos os seres vivos têm um lastro numa história 

evolutiva. O pensamento biológico ocidental parte da concepção de que as formas orgânicas 

são resultado de um longo e gradual processo de transformações decorrentes da seleção natural 

a que estão sujeitas as populações de indivíduos que disputam os limitados recursos do meio 
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(PIMENTA, 2019). O meio ambiente, em Darwin, é um meio biogeográfico que atuaria como 

pressão relativamente permanente sobre as populações de seres vivos (CANGUILHEM, 1967). 

Darwin elabora sua teoria da evolução, primeiramente, com base em análises de 

anatomia comparada de populações de animais, incluindo apenas a posteriori observações 

sobre a espécie humana e os macacos como seus ancestrais. Segundo Pimenta (2019), quando 

Darwin inseriu os seres vivos da espécie humana, seus enunciados acabaram por situá-los como 

espécie superior, como ápice da complexidade orgânica e, portanto, do progresso no interior 

das espécies, contradizendo alguns de seus argumentos prévios relativos à natureza 

circunstancial dos processos de seleção e variação.    

Notável que Darwin na obra Origem das Espécies desdobra a seleção natural da seleção 

artificial, da prática social de domesticação de animais (pombos, cães, ovelhas e bois) da 

Inglaterra do período vitoriano. Na seleção artificial, feita pelo ser humano, haveria intenção e 

manipulação dos seres com o surgimento de um resultado não intencional, não sabendo 

exatamente o produto dessa manipulação. Na seleção natural não haveria intenção alguma, não 

haveria um agente, e a seleção decorreria da disputa dos seres vivos pelos recursos para mantê-

los vivos (PIMENTA, 2019). Uma das teses deste autor é que “uma das maneiras de 

compreender a obra Origem das Espécies é como um episódio de longa reflexão, ocorrido no 

século anterior, acerca da ideia de que a natureza atua tecnicamente” (p.41), de forma irrefletida. 

Ambas as seleções, natural e artificial, agem sobre os seres vivos e geram modificações 

incertas. Não se sabe, de antemão, as formas de existência que se produzirão. Mais complicado 

ainda é avaliar os resultados “da seleção” quando se dá conta de que esses processos não 

acontecem de forma compartimentada. “(...) o homem, como ser histórico, tornou-se criador de 

configuração geográfica, tornando-se um fator geográfico (...) o homem não conhece o meio 

físico puro” (CANGUILHEM, 1967, p.142).  

Assim, o que de fato ocorre quando se sobrepõe “profundas transformações sociais 

decorrentes da C&T” com “disputa dos seres vivos por recursos”? Quando se sobrepõem 

natural e artificial?  

Essas pressões sucedem concomitantemente, não como processos opostos, mas 

complementares, resultado e causa das formas de existência dos seres vivos.  

Os processos sociobiológicos mostram-se nesses termos. Enquanto o humano modifica 

suas condições de existência, estas modificam o meio, biótico e abiótico, que modificam as 

condições humanas.  

Darwin, segundo Lewontin (1993), pressupõe em sua teria da evolução uma separação 

categórica entre meio interno e externo. O meio interno seria o interior dos organismos e o 
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externo aquilo que está fora deles e os organismos vivos seriam objetos submetidos à ação do 

meio externo; agentes passivos submissos a um agente ativo, o meio, aquele que possui leis 

independentes que moldam os organismos. Apesar de ser uma noção superada em diversos 

eixos da teoria e prática biológica, de alguma forma, quando se pensa no organismo humano 

retêm-se o entendimento darwiniano. As criações artificiais humanas não são compreendidas 

como constitutivas da própria existência humana e não humana, são tomadas como elementos 

quase-naturais do meio externo.  

A noção de umwelt, do etólogo Jakob von Uexküll, já amplamente utilizada por autores 

tais como Canguilhem (1967), Lewontin (1993); Ingold (2011) e Latour (2016) parece oportuna 

para esclarecer esses processos sociobiológicos. O termo designa um meio de comportamento 

próprio daquele organismo e consiste na junção de dois outros termos: umgebung, significando 

o meio geográfico e welt, o mundo, numa alusão à constituição mútua que transcorre entre ser 

vivo e meio. Essa noção informa concepções de meio como sistemas abertos e dinâmicos, 

formados e transformados na constante interação com os seres vivos. Um meio ambiente não 

seria somente caracterizado pela distribuição geográfica e temporal dos seres vivos, mas 

principalmente como um espaço definido pelas atividades dos próprios seres.  

Assim, se os seres vivos (incluindo o humano) são o que são em decorrência dos 

miniajustes elaborados em grande complexidade de acontecimentos transcorridos ao longo de 

muitíssimo tempo na interação da vida de seres vivos com seu meio, há que se considerar no 

umwelt a produção humana de natureza, por meio da C&T, que se sobrepõe a essas 

transformações, ensejando acontecimentos multiescalares e em diferentes temporalidades. Quer 

dizer, nos laboratórios são produzidas C&T (compósitos de natureza-tecnologia) que formam, 

com o meio e os seres vivos, um todo articulado e indistinguível, transformando os seres vivos, 

seus ambientes e suas inter-relações. Se Darwin, naturalista moderno, compreendeu como 

separadas a seleção natural e a seleção artificial, natureza correspondendo ao mundo natural e 

a técnica correspondendo ao humano, as condições e formas de vida que emergem as justapõe.  

Escreve Latour (2016) que “inventamos uma ciência material que não encontra lugar 

para instalar seus próprios materiais” (p. 197). Quer dizer, os compósitos de humanos e não 

humanos (animais, máquinas, vírus, etc.) criados pelos humanos modernos acabaram por não 

ser tratados em tais termos.   

Atualmente muito se diz sobre o papel do desenvolvimento técnico e científico nas 

transformações que estamos a experimentar nas diversas dimensões das relações sociais, por 

exemplo, em razão das mudanças climáticas ou das tecnologias de dados e informações. Alguns 

aspectos são, já há algum tempo, identificados e debatidos como problemas para a vida e a 
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saúde dos humanos e do planeta, tal como a queima de petróleo para a geração de energia que 

emitem gases e alteram a composição atmosférica, as formas de cultivo de alimento 

relacionadas à monocultura e ao uso de pesticidas que degradam e poluem solo e água e 

intoxicam animais e humanos; ou a produção de materiais sintéticos como o plástico e o vidro 

que se acumulam como lixo em imensas áreas no solo e nas águas, intoxicando esses meios 

ambientes e os seres vivos que nele habitam.     

Outros aspectos relacionados, por exemplo, às práticas científicas e produtos 

tecnológicos do campo da saúde aparecem de forma tímida no debate sobre as contradições 

constitutivas de práticas e do desenvolvimento técnico-científico. Ianni (2018) observa em suas 

análises que as pesquisas e as práticas biomédicas não se entendem como parte integrante do 

social, trabalhando, majoritariamente, dentro da perspectiva positivista de progresso 

tecnocientífico permanente e da separação entre sujeito cognoscente e objeto cognoscível.  

Nos artigos analisados nesta tese, apenas as ações imunizantes – como práticas sociais 

e sanitárias – estão entre aquelas consideradas como transformadoras das relações entre vírus e 

hospedeiros. Essa prática consiste na inserção de vírus e bactérias atenuados, ou de parte deles, 

em um humano ou animal para que ele reconheça imunologicamente aquele ser vivo 

modificado como antígeno, como invasor, e produza uma resposta imunológica contra ele. 

Pressupõe-se que essa injeção proteja o organismo de futura infecção que, caso ocorra, seria 

mais branda uma vez que o organismo já teve contato prévio com aquela partícula invasora por 

meio da vacina.  

As ações imunizantes inserem outras dinâmicas de relação entre os seres vivos. A 

resposta imune produzida contra um germe tem relações com a exposição humana a outros 

germes e com as próprias características espaço-temporais deles que, como se conhece pelo 

menos desde os experimentos de Pasteur, são profundamente plásticas. Diversificadas situações 

criadas por humanos modificam a estrutura metabólica e bioquímica dos microorganismos, e 

assim, sua resposta a substâncias e/ou moléculas. Por exemplo, Wallace (2020) descreve, a 

partir de estudos de filogenética, que o aparecimento de uma nova cepa de influenza em 2006, 

posteriormente caracterizada de H5N1, foi relacionado a campanhas de vacinação de aves nos 

criadouros da indústria avícola realizadas pelo governo chinês marcando que “as condições 

locais impostas pelas políticas públicas e práticas sociais moldam a evolução viral” (p. 53).   

O que se observa, então, nas palavras de Canguilhem (1967) citando o médico 

bacteriologista Charles Nicolle (1930) é que “o fenômeno biológico se modifica entre nossas 

mãos [a dos cientistas,] (...) nós avançamos sobre uma rota que anda sobre si mesma” (p. 31, 

tradução nossa).  
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Entende-se, então, que processos sociais relativos à produção e aplicação de C&T no 

mundo são constitutivos das relações entre os organismos, suas populações e seu meio.   

Nos deslocamentos teóricos, epistêmicos e discursivos do vírus e da doença zika que 

foram explanados – em um primeiro momento, como um objeto científico sob a figura de um 

conjunto de estudos experimentais, vinculado à Uganda e suas proximidades e obtido de 

amostras biológicas de humanos e não humanos coletados no campo; posteriormente, como um 

objeto epidemiológico, uma doença investigada por experimento em diferentes populações e 

causada por um vírus patogênico de mesmo nome, tornando-se uma “questão epidemiológica” 

e, por último, como objeto emergente, adentrando no grupo das doenças infecciosas emergentes 

– os processos sociais que se salientam nas relações de produção mútua entre ciência e 

sociedade mostram-se como um continuum de invenções e modificações nos organismos e em 

seus meios ambientes por meio de procedimentos científicos, técnicas de manipulação de 

germes, de animais, de substâncias, de reagentes, de células, resultando na “invenção” de um 

mundo diferente daquele que se apresentava, com “novos seres”, “novos objetos” conformados 

no processo tecnocientífico.  

O advento da bacteriologia inaugura o horizonte do homem que manipula os 

microorganismos no laboratório fundado em técnicas e conhecimentos acerca da mutabilidade 

e maleabilidade deles. Passa-se a compreender que se pode moldar a virulência26 dos germes 

por meio das relações interespecíficas entre hospedeiro/parasita, construir e desfazer interações, 

adaptar patógenos a certos hospedeiros, atravessar artificialmente as chamadas “barreiras de 

espécies” (condições bioquímicas consideradas como inibitórias para a infecção de 

determinado organismo por outro) e produzir saberes e fatos científicos sobre os organismos e 

suas relações. Criam-se e alteram-se microorganismos nos ambientes de laboratório, seres 

naturais-artificiais que podem vir a tornar-se causadores de doenças.  

Essas práticas científicas inserem no meio ambiente e nos organismos vivos, seres 

híbridos – “sucos de mosquitos” injetados em camundongos e macacos, macacos expostos em 

jaulas, vírus atenuados em humanos, mosquitos geneticamente modificados – e outras 

dinâmicas de relação. Qual é o resultado dessas interações? 

Difícil dizer. As intensas transformações geradas pela C&T potencializam as incertezas 

sobre as doenças infecciosas. Estas se constituem de relações populacionais num dado meio. 

Um germe se torna patogênico para certa espécie, sob determinadas condições sociais, políticas, 

econômicas, biológicas, podendo então acometer vários indivíduos dessa espécie e causar 

 
26 Virulência se refere à intensidade do dano causado por um microorganismo patogênico.  
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epidemias e/ou epizootias. Os patógenos, portanto, despontam no interior das dinâmicas 

populacionais.  

Wallace (2020) chama atenção para esse fato também, dizendo que “a dinâmica dos 

patógenos geralmente surge de uma infinidade de causas, que interagem em várias escalas de 

tempo e em diferentes domínios bioculturais” (p.29).  

Pode-se depreender dessas análises que, por meio da C&T, artificial e natural se 

sobrepõem, em diferentes escalas e temporalidades numa dinâmica sociobiológica integrada e 

complexa, de dependências coevolutivas entre os seres vivos e suas condições socioespaciais. 

Sobrepõem-se também, nesse cenário, incertezas e previsibilidades. As intenções 

transformadoras ligadas à C&T no domínio biomédico consistem em eliminar e/ou controlar os 

microorganismos ou tornar os humanos inatingíveis por eles, mas o que decorre disso – os 

efeitos não previsíveis – está inexoravelmente à mercê do desconhecimento vinculado à própria 

dinâmica do real, nas interações das linhas de vida dos seres vivos, as quais não têm direção, 

estando relegadas ao acaso, às contingências. Isso torna a capacidade de controle humano 

quanto aos resultados de sua produção científica bastante complicada por sermos incapazes de 

apreender, de fato, o que estamos produzindo. “Um organismo vivo, em qualquer momento de 

sua vida, é uma consequência única de uma história de desenvolvimento que resulta das 

interações e determinações das forças externas e internas” (LEWONTIN, 1993, p. 63), e que, 

portanto, constitui-se como resultado de processos sociobiológicos instituídos também nas 

organizações coletivas humanas, historicamente situadas.   

 

7.3 UM BIOLÓGICO SOCIALMENTE CONSTRUÍDO PELA TÉCNICA  

 

O que se expõe nos artigos, com enunciação do desenvolvimento de técnicas cada vez 

mais específicas de identificação do vírus e doença zika, encontra-se em consonância com o 

trabalho de purificação e hibridização dos modernos enunciado por Latour (2013). A fim de 

produzir conhecimentos e tecnologias relativos à doença da febre amarela silvestre e seu agente 

causador, ou seja, intentando encontrar formas de controlá-los, de identificar o agente 

etiológico, seus hábitats e modos de infecção, acabou-se por produzir, sem prévia intenção, 

transformações socioambientais, novas relações entre humanos e não humanos, novas práticas 

e tecnologias científicas capazes de identificar uma gama de circunstâncias vitais.  
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Pode-se compreender o laboratório científico e experimental como expressão do 

pensamento e da prática da “Constituição Moderna” (LATOUR, 2013, p. 19), local privilegiado 

de operação dos modernos, no qual os cientistas, para conhecer e apreender a natureza, 

produzem natureza social, uma natureza (orgânica e biológica) socialmente construída pelo e 

no desenvolvimento da sociedade científico-industrial moderna. Ela se caracteriza pela 

fragmentação empreendida nos corpos orgânicos dos organismos vivos, reduzindo-os aos seus 

próprios corpos e estes às suas partes, aos seus fragmentos que vão, na medida do 

desenvolvimento da C&T, se tornando mais e mais diminutos, até chegarem ao estado de 

unidades de “moléculas da vida”, de nucleotídeos que conformam o DNA. O movimento de 

fragmentação é acompanhado por uma expansão “do olhar”. À medida que se fragmentam os 

corpos dos seres vivos, por manipulação humana, se conhece mais sobre eles, mais informações 

são geradas: características, condições, comportamentos; fornece-se dados para outras 

inferências, associações, probabilidades. O conhecimento se procede no par manipulação-

identificação. Segundo Rose (2013), essa seria uma das características da biologia 

contemporânea; o que ele chama de “tecnologização da vitalidade” (p.5), consequência da 

elevada capacidade técnica e científica de intervenção sobre os corpos. Saber sobre a vida dos 

seres vivos, suas formas de organização e funcionamento significa intervir nelas; e intervir 

tornou-se a condição sine qua non para se produzir conhecimento sobre seres vivos, 

modulando-os. É essa biologia que sustenta as chamadas ciências da vida e que adentra a 

medicina (que se torna uma biomedicina), subscrevendo formas de doenças, curas e 

tratamentos; e a epidemiologia, eixo central da Saúde Pública. Quer dizer, uma biologia que se 

espalha, adentrando as concepções humanas quanto aos humanos, aos não humanos e seus 

coletivos. Tal como mencionado por Ayres (2011), a expansão da capacidade especulativa das 

ciências biológicas, resultado do desenvolvimento científico e tecnológico, junto do progresso 

de recursos estatísticos, forja dinâmicas de virtualização do objeto epidemiológico, de onde se 

obtêm conclusões sobre processos saúde-doenças com base em premissas construídas nos 

processos de manipulação e cálculos.  

Observou-se essa dinâmica nos primeiros artigos publicados sobre zika com a produção, 

nos corpos de organismos vivos, de moléculas orgânicas (anticorpos, antígenos) nos 

laboratórios e o uso delas na manipulação de outros organismos experimentais. 

Verdadeiramente, as técnicas de laboratórios e seus procedimentos compõem um dos temas 

centrais do conjunto de artigos sobre zika sendo por meio delas que se constroem os contornos 

e movimentos revelados do vírus e da doença zika.  



125 
 

A técnica básica dos experimentos do momento do zika como objeto científico consiste 

no teste de proteção que predominou nos artigos desde aqueles sobre a febre amarela, nos anos 

1930, até os estudos do vírus zika, por volta dos anos 1960. Brevemente, ele consistia em revelar 

a presença ou ausência de anticorpos em amostras de soro de humanos e não humanos, 

misturando o soro obtido de um ser vivo possivelmente infectado com vírus vivos. Essa mistura 

era injetada em um animal experimental, normalmente camundongos ou macacos e se o animal 

morresse ou apresentasse alterações de temperatura e/ou comportamento era considerado 

indicação de que o ser vivo investigado não possuía anticorpos para aquele vírus e, portanto, 

não havia sido infectado. Se não morresse, indicava que a amostra tinha anticorpos, e que, então, 

havia sido previamente infectado. Os testes eram realizados primeiramente com macacos 

Rhesus, 

 

(...), no entanto, [eles] são bastante caros e às vezes a oferta é limitada. A 

descoberta de um animal de laboratório comum suscetível ao vírus da febre 

amarela seria uma grande vantagem. É geralmente aceito por todos os 

trabalhadores [cientistas] que os animais comuns de laboratório, como 

coelhos, cobaias, ratos e camundongos, não são susceptíveis ao vírus da febre 

amarela quando injetados por rotas usuais [subcutânea ou intraperitoneal] 

(THEILER, 1930, p. 249, tradução nossa).  

 

Assim, para sanar a questão da falta de resposta à exposição de animais menores às 

soluções virais foi desenvolvida outra técnica de infecção, a infecção intracerebral de 

camundongos.  

 

Os resultados obtidos com o teste intracerebral direto pareceram ser 

suficientemente encorajadores para justificar novos ensaios desta técnica, com 

a intenção de conceber um método para o estudo quantitativo da ação protetora 

do soro imune da febre amarela (THEILER, 1933, p.58, tradução nossa). 

 

Essa técnica passou a ser referência nos experimentos empreendidos nos estudos de 

febre amarela e de outros vírus. A técnica de isolamento e identificação dos vírus passou a ser, 

primeiramente, um processo de adaptação do vírus aos camundongos seguida de etapa de 

neutralização viral (NV) na qual às diluições das soluções cerebrais virais – obtidas das 

passagens sucessivas de diluições cerebrais de lotes de camundongos para lotes de 

camundongos, num processo denominado de adaptação do vírus ao camundongo – se 

adicionava anticorpos específicos obtidos das infecções prévias dos animais de experimento e 

essa nova solução era injetada em outros camundongos. Caso o anticorpo agregado 

neutralizasse o vírus, o camundongo não manifestaria alterações de temperatura ou de 
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comportamento. Caso não, o camundongo “adoeceria”. As injeções cerebrais de soluções virais 

elaboradas depois de passagens repetidas pelo cérebro de camundongos causavam infecções e 

permitiam o manejo pelos cientistas do tempo de incubação do vírus e de sua patogenicidade.  

Foi desse modo, por meio dessas manipulações, que o vírus zika “apareceu” aos 

cientistas e, assim, na literatura científica. Isto é, na transformação de sangue de macacos e 

camundongos em parâmetros laboratoriais notáveis, inscrições codificadas e decodificadas que 

indicam um vírus e a infecção correspondente no corpo de um animal. Com base nesses 

procedimentos tecnológicos pôde-se “conhecer” o microorganismo, “vê-lo”, tornar uma 

infecção então inaparente, agora aparente (MOULIN, 1996).  

Com o desenvolvimento de técnicas, novos conhecimentos a respeito do vírus e seu 

poder de infecção foram sendo esclarecidas. Por volta dos anos 1970, começaram a aparecer 

edições que mencionavam técnicas de manipulação-identificação que dispensavam, em grande 

medida, a necessidade do uso de animais vivos, como a HA e IHA. Essas técnicas permitiam a 

identificação da presença de anticorpos pela alteração das características da própria solução 

agregada, in vitro, em uma placa de plástico com as moléculas orgânicas aderidas. Também 

aparece o uso de linhagens celulares que consistem em um grupo de células manipuladas em 

laboratório, obtidas de humanos ou de não humanos, para que adquiram a capacidade de se 

proliferar indefinidamente, “multiplicando-se para sempre” por meio dos procedimentos de 

laboratório, e podendo, assim, ser usadas em experimentos como mimese do que acontece nas 

células de um organismo vivo.  Por exemplo, nos artigos SES (1975); ZIN (1979); SPC (1981) 

e SHS (1982) foram utilizadas placas de teste com glóbulos vermelhos de ganso; em AHK 

(1989) células Vero, uma linhagem celular de rim de macaco, e em SSG (1977) e SSS (1978) 

e células PS obtidas de rins de porco. 

Essas técnicas expandiram a observação da infecção por arbovírus, ampliando-se o 

número de amostras possíveis e a rapidez das análises, aumentando a “visão” sobre as 

infecções. Pôde-se rastrear infecções prescrutando “o conteúdo interior” dos seres vivos para 

saber a respeito da infecção pelo zika por meio da retirada de líquidos dos seus corpos e análises 

de moléculas, dos anticorpos e/ou antígenos, que sinalizariam a presença ou ausência de 

infecções. De outro lado, o corpo orgânico dos organismos foi sendo fragmentado ainda mais, 

e, em razão disso, contraído, fazendo com que o organismo e seu corpo fossem analisados e 

interpretados de modo reduzido, tendo em conta quase que exclusivamente aquele conteúdo 

retirado de seu interior. Os seres vivos se tornavam, nesse processo, uma parte de um corpo 

orgânico, aquela que foi removida de um organismo. E essa remoção pode ter acontecido no 

momento da realização dos procedimentos experimentais ou, também, há tempos, ficando, os 
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fragmentos retirados, guardados durante muitos anos e sendo usados “no hoje” para se fazer 

inferências e produzir enunciados quanto às circunstâncias de corpos no presente e no passado. 

Em resumo, se nas técnicas do teste de proteção, da adaptação em camundongos e da 

neutralização viral, a identificação do vírus se procedeu com a injeção da amostra suspeita junto 

de anticorpo contra o zika em um animal de experimento e as conclusões sobre o experimento 

se procedem pela alteração de comportamento do animal; com o uso de HA e IHA e das 

linhagens celulares, prescindiu-se, largamente, da utilização de animais. Uma pequena 

quantidade de líquido corpóreo era retirada e, nos frascos de laboratório, promovia-se uma 

reação bioquímica entre moléculas orgânicas com o uso de instrumentos, reagentes e células e 

disso tiravam-se conclusões acerca do estado (ou não) de infecção e sobre a relação entre 

agente-hospedeiro.  

Alguns exemplos disso podem ser percebidos nos artigos ZCM, (1971); CCM, (1976) e 

DAL (1988).  

No artigo ZCM (1971), foram informados os procedimentos experimentais e resultados 

da infecção de células do sistema nervoso central de camundongos por vírus zika. A cepa viral 

utilizada foi a denominada de MP1751, obtida dos primeiros experimentos com vírus da zika 

citada em ISS (1952) e PPP (1952). Expôs-se ainda que a cepa viral foi injetada no cérebro de 

camundongos do tipo Webster Swiss e, depois que o animal ficou doente, foi morto e seu 

cérebro retirado e processado. Foram feitos, então, estudos histológicos (dos tecidos) e análises 

de microscopia, buscando observar padrões de alteração nas estruturas celulares para se 

conhecer os mecanismos de crescimento e desenvolvimento do vírus nas células infectadas.  

Nesses artigos que conceberam o “zika como uma arbovirose” e, compondo tal 

designação, os procedimentos científicos foram criando mais enunciados sobre o zika com base 

nos fragmentos orgânicos produzidos por meio e em conjunto com os artefatos técnicos.  

Interessante que apareceu, em um dos artigos, um alerta sobre esse processo de 

inferência a partir dos fragmentos: “(...) embora o exame do crescimento de arbovírus em 

culturas de tecidos seja útil, é necessário usar o animal intacto para obter uma imagem do padrão 

natural de eventos” (ZCM, 1971, p.192). 

No artigo CCM (1976) comparou-se a infecção por arbovírus africanos de células in 

vitro com a infecção de camundongos. As culturas de células utilizadas para os testes estão 

descritas na Figura 3 que consiste em uma tabela com informações relativas à origem biológica 

das células, ao que se denomina de “meio” em que são mantidas e em relação a instituição de 

pesquisa que as forneceu.   
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Fonte: Artigo CCM (1976). 

 

Explanou-se que, a depender do meio artificial em que as células são cultivadas e de sua 

origem tecidual, as células se comportam de modos diferentes quando infectadas. Assim, 

mesmo com procedimentos de laboratório padrão, as células conformam fragmentos orgânicos 

diversos e podem fornecer resultados de experimento diferentes.   

Um outro artigo, DAL (1988), descreveu um estudo experimental com células in vitro 

que pretendia estabelecer padrões de coloração citoplasmática de células infectadas com vírus 

zika para desenvolver técnicas de identificação de mecanismos de replicação viral. A coloração 

exigia o uso de equipamento de microscopia de imunofluorescência no qual se utilizou 

anticorpos marcados com substâncias químicas fluorescentes. Foram utilizadas: 

 

Células Vero que foram obtidas de três fontes separadas, C1008 do Dr. J. 

Casals (Yale Arbovirus Research Unit), W. Vero do Dr. C. Brand (Wellcome 

Biotechnology, Beckenham, Reino Unido) e Vero de nossos próprios estoques 

que foram processadas na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres 

por pelo menos 10 anos. A linhagem celular de invertebrado AP61 foi descrita 

por Varma et al. (1973). As células BHK-21 foram obtidas de Flow 

Laboratories (DAL, 1988, p. 1914, tradução nossa).  

 

Os artigos mostram o uso de células produzidas pelos próprios laboratórios, cedidas por 

outros laboratórios ou adquiridas comercialmente de empresas. O uso de linhagens virais e de 

placas contendo moléculas orgânicas – do biológico fragmentado – promovem a facilidade de 

transferência desses materiais entre os laboratórios, quando comparados, por exemplo, ao uso 
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de animais, fornecendo condições para o processo de fragmentação e ampliação dos objetos 

científicos e também para a expansão dos procedimentos experimentais.  

As técnicas derivadas do teste de proteção já tinham algum padrão e referência dos 

laboratórios da FR. Com a fragmentação do corpo orgânico esse processo se radicaliza, 

propiciando o movimento desses fragmentos por toda parte. Laboratórios de todo o mundo 

podem se utilizar das mesmas células, de reagentes e de instrumentos dos centros de referência, 

daqueles que estabelecem padrões, o “padrão ouro de referência” para se produzir 

conhecimento em certo tema.  

Chega-se ao ápice da fragmentação do corpo com as técnicas de biologia molecular e 

da engenharia genética que se tornam a norma para pesquisa sobre seres vivos e suas inter-

relações. Sfez (1996) menciona que “(...) os progressos da biologia molecular, a descoberta e 

“decifração” dos genes marcam uma etapa do conhecimento que não para de perturbar” (p.43).  

Há que se mencionar que as práticas de manipulações genéticas, criadas com a 

finalidade de ordenar e fixar os organismos geneticamente alterados, continham em si imensas 

possibilidades e interesses privados e de lucros (LEWONTIN, 1991). Sfez (1996) descreve 

alguns desses interesses pormenorizando a história do projeto genoma e os interesses de grupos 

científicos e privados que permearam esse empreendimento científico.   

As técnicas genéticas aparecem nas edições a respeito do zika nos anos 1990, em 

justaposição a menções relativas a dar mais especificidade à detecção e detalhamento para a 

identificação da infecção por arbovírus. Nos artigos foram mencionadas a técnica de RT-PCR 

e sequenciamento genômico. Resumidamente, o RT-PCR consiste na reprodução, in vitro, de 

muitas cópias de uma determinada região do material genético de um ser vivo que se quer 

identificar e o sequenciamento na identificação da sequência de nucleotídeos que compõe o 

material genético, DNA ou RNA, de um organismo.   

Com o desenvolvimento das técnicas ligadas à manipulação genética e genômica, o 

processo de fragmentação dos corpos orgânicos e expansão da produção de possibilidades 

inferenciais se acentua, novos contornos passam a constituir a doença e o vírus zika que são 

caracterizados pela sequência de nucleotídeos de seu material genético e, em razão disso, 

passam a ser inseridos no grupo das doenças infecciosas emergentes. Dentro da sistemática de 

fragmentação dos corpos orgânicos, “os processos vivos (...) podem ser liberados das origens 

orgânicas e manipulados e circulados como meros dados” (ROSE, 2013, p.5), impingindo um 

entendimento sobre a vida dos seres vivos como uma complexa interação entre diminutos 

componentes e “essa forma de pensar constrói as propriedades vitais como emergentes (...)” 

(p.5). 



130 
 

No artigo IRT (1994) narrou-se que os vírus usados nos experimentos foram obtidos de 

pacientes e depois cultivados, maturados e propagados para aumento do número de cópias virais 

em células de mosquito Aedes pseudoscutellaris (células AP61) e, então, injetadas em 

mosquitos A. aegypti de experimento cedidos pelo laboratório de ecologia viral do Instituto 

Pasteur de Paris. O artigo menciona vantagens de utilização do método de RT-PCR diante de 

cultura de células ou isolamento de camundongos:  

  

O método RT-PCR também foi desenvolvido como uma opção à cultura de 

tecidos para a identificação, com discriminação, de flavivírus em mosquitos e 

em amostras biológicas. Identificação de flavivírus [pelo método de cultura 

de células] geralmente leva mais de duas semanas e requer anticorpos 

monoclonais específicos, não disponíveis para todos os flavivírus. (...) PCR 

também é capaz de detectar múltiplas espécies de flavivírus que podem 

interferir na identificação em cultura de células ou em camundongos (...) (IRT, 

1994, p. 102, tradução nossa).  

 

 

Como se observa, os métodos moleculares dispensam o uso de células e animais, 

bastando um fragmento de material genético na amostra de um ser vivo para que se identifique 

a presença (ou ausência) da infecção viral e, por consequência, uma série de inferências quanto 

ao estado de saúde/doença de indivíduos e populações.  

No artigo FLS (2007), descreveu-se o trabalho experimental de sequenciamento gênico 

de três flavivírus, entre eles, o vírus da zika. As sequências gênicas obtidas com os experimentos 

foram inseridas no banco de dados genéticos globais (GENBANK) para a comparação e 

compartilhamento de dados sobre o material genético de seres vivos. Estes dados genéticos, 

segundo mencionado, são recursos de melhoria do monitoramento global de doenças virais, 

pois entregam informações mais acuradas da caracterização genética dos seres vivos.  

O processo de fragmentação e expansão da matéria orgânica/biológica torna exequível 

a criação de bancos de dados que serão utilizados por laboratórios do mundo todo e que tornam 

universal a produção de conhecimento dentro desses moldes. Com base nas sequências de 

nucleotídeos produzidas em certo momento por certo laboratório (que normalmente são aqueles 

ditos “de referência”, participaram da produção de tais práticas e que têm recursos financeiros 

para elas), todos os outros laboratórios passam a servir-se delas para realizar seus experimentos. 

No artigo OSD (2008) o método de extração do material genético foi assim informado:  

 

O RNA foi extraído do vírus zika isolado e dos estoques de flavivírus 

utilizando QIAmp RNA Viral Kit (Qiagen, Heiden, Germany) de acordo com 

as recomendações do fabricante. (...) O RT-PCR foi realizado utilizando 

TITAN one-tube RT-PCR kit (Boehringer Mannheim Biochemical) (...). A 
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amplificação [da sequência de oligonucleotídeos] foi realizada em uma 

Termocicladora 9700 GeneAmp (Applied Biosystem, Foster City, EUA) (p. 

97-98, tradução nossa).  
 

E no artigo GSY (2008) elencou-se alguns materiais usados na técnica de PCR:  

 

Dois conjuntos de primers / sonda de [PCR] tempo real específicos para o 

ZIKV da cepa de 2007 [vírus zika da cepa de Yap] foram projetados usando 

dados da sequência de nucleotídeos ZIKV 2007 no pacote de software 

PrimerExpress (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Primers foram 

sintetizados por Operon Biotechnologies (Huntsville, AL, EUA) (...).  Todos 

os ensaios [PCR] em tempo real foram realizados usando o Kit QuantiTect 

Probe RT-PCR (QIAGEN, Valencia, CA, EUA) com amplificação no 

instrumento iCycler (Bio- Rad, Hercules, CA, USA) seguindo o protocolo do 

fabricante (p.1234, tradução nossa, destaque nosso).  

 

Como se verifica, as técnicas moleculares e genéticas descritas nos artigos se utilizam 

de kits e equipamentos disponíveis comercialmente e/ou cedidos por Centros Internacionais de 

Pesquisa em Saúde como a OMS e o CDC.  

Em OSD (2008), para elaboração dos oligonucleotídeos virais, utilizou-se cepas virais 

de zika coletadas, em um período de 40 anos, de diferentes espécies de mosquitos em diversos 

países da África que foram “fornecidas pelo WHO Collaborating Center for Arboviruses and 

Viral Hemorrhagic Fever (CRORA) do Instituto Pasteur de Dakar” (p. 97).   

O processo de fragmentação do corpo orgânico explanado se vincula tanto à 

possibilidade de expansão do uso das técnicas como à padronização. Fragmenta-se e se 

estabelece um padrão orgânico-artificial que pode ser usado em todas as etapas de manipulação 

experimental e em laboratórios do mundo todo, com base na constituição de informações 

genéticas acumuladas e disponíveis nos bancos genéticos globais, softwares para análise de 

dados obtidos e kits com reagentes, células, vírus e partes virais (chamados, nos termos da 

biologia molecular, de primers e sondas).   

Dessa forma, essas técnicas de descolam das necessidades do “natural”, do biológico, 

ou seja, de um crescimento natural ou um desenvolvimento inato dos seres vivos, de suas 

células e do tempo que esses processos levam a ocorrer sem a direta intervenção humana. 

Quando se usa animais vivos ou mesmo culturas de células torna-se necessário ao cientista 

esperar o tempo dos processos biológicos para que se possa identificar situações e condições 

específicas. Com as técnicas moleculares, dispensa-se, em parte, a “natureza biológica” para 

que se atinjam as finalidades dos experimentos, para que se observe aquilo que se quer observar 

no menor tempo possível; os processos biológicos passam a “acontecer no tubo de ensaio”. 
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Então, por meio da produção dos produtos da C&T, acelera-se o tempo obtendo-se rapidez e 

frações de um corpo orgânico que responde pelo corpo biológico.  

Um produto biológico artificial-natural, produzido por fragmentação orgânica, 

expandido e acelerado. Mas um biológico que também vai se tornando residual, ao passo que a 

fragmentação dos corpos em pedaços cada vez menores passa a dizer quanto a totalidade da 

vida dos seres vivos, com o progresso da ciência e da técnica.  

Paradoxalmente, o foco da análise se constitui no biológico – células, vírus e seu 

material genético – mas que é profundamente social, dependente de humanos e de suas técnicas. 

O diagnóstico de doenças infecciosas emergentes passa a vincular-se menos ao corpo humano 

ou não humano que apresentem sintomas, com alterações, e mais às partes do biológico 

confeccionadas que acabam por responder pelo todo.  

Os processos de saúde e doença no contemporâneo se tornam produtos dessas relações, 

não apenas porque é desde a C&T molecular que as doenças se constituem, mas também porque 

elas carreiam o monopólio da produção de conhecimento no campo das ciências da vida, com 

práticas e discursos mais e mais técnicos e “fechados”, configurando, quase que com 

exclusividade, a noção de “estar infectado e/ou doente”. 

Nessa linha, Ayres (2008) diz que:  

 

 (..) quanto mais axiomatizada uma ciência se torna, mais numerosas são as 

mediações entre aplicações práticas e problemáticas de investigação, menor é 

o número de pressupostos teóricos e metodológicos que reclamam 

explicitação, mais abstratos são os significados do discurso, mais herméticos 

seus sistemas de signos. Essas características tendem a obstaculizar as 

aproximações hermenêuticas, porque constituem uma barreira linguística 

muito concreta (p. 102, destaque nosso).  

 

Discursos e práticas de significados abstratos, com poucas possibilidades hermenêuticas 

do humano, como destaca Ayres (1997), e amplamente utilizadas para identificação viral, 

diagnóstico de infecção em humanos e em suas populações.  Práticas que se utilizam do corpo 

orgânico fragmentado para gerar enunciados sobre o corpo biológico integral, sobre a vida de 

seres vivos.  

Assim, de animais manipulados, domesticados, injetados e de resultados obtidos pelas 

mensurações de seus corpos – alteração de temperatura, morte e presença ou ausência de certo 

caractere em líquido corpóreo – passa-se, primeiramente, quase que à dispensa desses pela 

apropriação das técnicas de cultivo e manipulação de células e moléculas orgânicas complexas, 

in vitro, e depois, às técnicas moleculares que empregam a matéria orgânica obtida por 
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fragmentação dos corpos dos seres vivos. E, então, com esses fragmentos sociobiológicos são 

estabelecidas relações causais potenciais e inferenciais sobre os fenômenos mórbidos.  

Observa-se o progressivo despedaçar dos corpos humanos e não humanos que são 

fragmentados e adestrados nos laboratórios de modo que esses pedaços sejam imobilizados e, 

depois, expandidos para diversos lugares, diversos laboratórios, para a identificação de 

infecções em indivíduos e em populações. Um processo de abstração se institui; abstração com 

relação ao corpo biológico construído no desenvolvimento da C&T.  

Pode-se concordar com Barreto, em texto de 1990, que com a emergência de tecnologias 

moleculares, houve certo retorno do campo epidemiológico ao biológico, uma “segunda 

vitória” da biologia. No entanto, não se reconhece ser o mesmo biológico que o autor enuncia 

como “primeira vitória”. Ou mesmo, aquele fruto da crítica do movimento sanitário brasileiro 

que incorporou o social sob a égide do materialismo histórico-dialético (IANNI, 2018). O 

biológico que emerge com o desenvolvimento científico e tecnológico se vinculou àquilo que 

se pode moldar, à matéria manipulável e manipulada; fragmentada – células, moléculas, genes 

– matéria sociobiológica, produtos e produtoras do social.  

Quando se identificam, por meio das técnicas moleculares, casos de infecção virais 

relacionadas às doenças emergentes, uma cadeia global de ações se move: ações de vigilância 

e alerta da OMS, reportagens sobre um “novo vírus ameaçador”, envio de material orgânico 

para laboratórios de referência, entre outras. Nos estudos de Geissler (2015) acerca de 

experimentos e intervenção biomédica na África no século XXI, a autora afirma que as últimas 

três décadas testemunharam uma intensificação e alargamento de experimentação no território 

africano, sob projetos e processos globais, com a inserção de grandes e bem equipados 

laboratórios de pesquisa das universidades líderes na Europa ou nos Estados Unidos que 

monopolizam a tecnologia, o que ela denomina de “experimentação desterritorializada 

contemporânea” (p.32, tradução nossa).  

Esse tipo de organização científica atual tornou-se possível pelo desenvolvimento da 

C&T, por meio das técnicas moleculares que compactam o corpo biológico, expandem as 

possiblidades inferenciais, possibilitando alimentar sistemas globais de geração de 

conhecimento e técnica.   

Colle e Frost (2010) expõem as implicações contemporâneas da engrenagem entre 

biotecnologia, sociedade e política por meio do exemplo da produção laboratorial de bactérias, 

ou seja, de um biológico criado tecnicamente. Essa produção, que cria bactérias artificiais 

capazes de produzir biocombustíveis substitutos aos combustíveis fósseis, pode implicar toda 

uma reconfiguração da economia global que é extremamente dependente do petróleo. Pode 
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alterar as relações de poder econômico, as relações internacionais, a diplomacia internacional e 

os fluxos de capital e de populações.  

Pode-se apreender os processos sociobiológicos que constituem o vírus e a doença zika 

dentro do que as autoras denominam de “novas materialidades”. Estas estão sendo constituídas 

para e com a matéria, a natureza, a vida, a produção e a reprodução, configurando outras formas 

de relação com a matéria que acabam por transformar o mundo material e suas possibilidades. 

A forma de existência humana atual, seu modo agir coletivo no mundo, tem reconstituído, 

material e conceitualmente, o ambiente e estabelecendo outros tipos de relações sociais, éticas 

e políticas. Nas palavras das autoras:  

 

(...) está se tornando evidente que as mudanças na matéria viva estão tornando 

obsoletas muitas das categorias éticas convencionais usadas para avaliá-las. À 

medida que os cientistas conseguem conectar espécies, artificialmente criando 

e estendendo a vida humana e animal, e manipulando e sintetizando genes 

para criar novas formas de vida, eles confundem os conceitos e limites que 

são a base para o pensamento ético e político (COLLE e FROST, 2010, p. 22, 

tradução nossa). 

 

Assim, observando o processo de constituição do vírus zika e da doença causada por 

ele, por dentro da perspectiva moderna de purificação, na acepção de Latour, entre o que seja a 

natureza e o que seja da cultura, buscando “conhecer o natural” e, por conseguinte, fazendo 

hibridização no trabalho laborioso do laboratório, o que se releva é um mundo de incremento 

de relações, com novos seres e formas de agência, fruto dos processos sociobiológicos.  

Como se procurou mostrar, chegou-se a esses “fatos científicos” pela manipulação 

humana de humanos e não humanos, pelo uso técnicas científicas e materiais, de seres vivos 

domesticados, armazenados, fragmentados em partes orgânicas nos recintos de laboratório. Os 

fatos gerados desse amálgama heterogêneo de relações transformaram as dinâmicas 

bioecológicas dos seres vivos e também o cenário político-sanitário. Não seria a “descoberta” 

de outros e novos microorganismos mobilizadora de novas perspectivas políticas e sanitárias?  

Com os desenvolvimentos da C&T, em especial no estágio de conhecimentos e técnicas 

genéticas, o biológico socialmente construído pela técnica passa a fornecer as condições para 

se debater acerca dos seres vivos e seus modos de existência e a exercer função central na 

compreensão social da situação dos indivíduos e das populações. Do biológico socialmente 

construído se produz condições de vida, morte, adoecimento, saúde, ou seja, as condições 

concretas da vida humana hoje.  
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8 ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Ao fim deste percurso de pensamento que se constitui, em parte, neste trabalho, parece 

importante recuperar alguns pontos centrais para algumas considerações que, longe de serem 

finais, procuram dar um acabamento ao caminho percorrido.   

Esta pesquisa partiu da experiência concreta prévia no campo da produção científica 

médica e biomédica e do incômodo que se produziu com o que e como se desenvolvia a 

atividade científica nessa área. Causava estranheza a forma naturalizada com que o campo 

científico elaborava os enunciados sobre saúde e doença em seus experimentos, e como estes 

eram inoculados nas práticas clínicas e sanitárias e na vida das pessoas. E da mesma forma que 

a ciência naturalizava seus enunciados, naturalizava seus processos.   

A aproximação de abordagens teórico-metodológicas relativas à construção social do 

conhecimento científico e da teoria da modernização reflexiva abriu um horizonte com o qual 

se passou a interagir. 

Com a emergência da epidemia de zika no Brasil entre 2015 e 2016 deu-se o enlace que 

carecia para a elaboração desta pesquisa de doutoramento. Esse movimento de “aparecimento 

de uma doença nova” (nova pelo menos para a população em geral), causada por um vírus de 

mesmo nome e transmitida por um mosquito, continha em si aqueles enunciados estranhos e 

naturalizados. Onde esse vírus estava antes de causar esse surto? Por que somente agora causou 

uma doença em humanos?  

Com esses questionamentos iniciais, a elaboração do projeto de pesquisa seguiu e tomou 

forma no intento de compreensão do surgimento do vírus e da doença zika, no âmbito das 

doenças infecciosas emergentes. Empreendeu-se uma recuperação histórica da gênese 

sóciocientífica do vírus e doença zika por meio de sua produção científica e por meio de uma 

concepção construtivista dos fatos científicos, entendendo-os como dependentes da cultura e 

sociedade na qual são elaborados.  

O tema da emergência e reemergência das doenças infecciosas retoma a tensão sobre a 

relação entre os determinantes sociais e naturais inscritos nos processos saúde-doença. Apesar 

de a dimensão social do adoecimento já ser, há tempos, objeto de estudo e discussão do campo 

da Saúde Pública, a compreensão biomédica e naturalizada das doenças infecciosas 

predominam – o que se verifica com a reconstrução do surgimento do vírus e da doença zika, 

configurando-se nesse percurso como uma doença infecciosa causada por um vírus e 
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transmitida por um mosquito, organismos da natureza que necessitavam ser controlados e/ou 

exterminados.  

Esse loteamento do objeto zika nas ciências naturais rompe com a unidade formada 

pelos seres vivos, humanos e não humanos, em suas interações entre si e com seu meio, 

deixando de lado os elementos humanos e sociais constitutivos do surgimento de 

microorganismos patogênicos e/ou doenças, ou seja, deixando de lado os condicionamentos 

históricos dos processos biológicos.  

A questão central coloca-se, então, em saber como se constituiu, na interação entre 

social e natural, a doença e o vírus zika.  

Partiu-se de duas hipóteses, uma empírica e outra teórica. A hipótese empírica era de 

que o vírus e a doença zika não eram apenas fatos em si naturais, que a ciência descobre na 

natureza e sobre os quais produz conhecimento, mas que seriam fenômenos sóciocientíficos. E 

a teórica era de que a ciência se desenvolve como parte constitutiva de práticas e relações sociais 

da modernidade e, ao passo que produz conhecimentos e técnicas, produz também riscos. Essas 

hipóteses confirmaram-se no decorrer das análises e da tessitura da argumentação e se pode 

ressaltar algumas evidências e reflexões a elas relacionadas. 

Retomando, as análises foram divididas, didática e analiticamente, em três períodos de 

acordo com a cronologia das edições e com as questões e respostas nelas contidas expressando-

se nessas divisões, deslocamentos na estrutura teórica, epistemológica e discursiva do objeto 

vírus e doença zika. 

Os resultados das análises começam a ser apresentados desde o Capítulo 5. Neste 

capítulo narrou-se a gênese sociocientífica do vírus da doença zika, revelando as relações entre 

as pesquisas sobre a zika e a febre amarela, o envolvimento do contexto sociopolítico de 

instalação de pesquisas científicas na África Tropical, e em Uganda, especificamente, e o 

percurso científico de conformação do vírus e da doença zika.  

O surgimento do vírus zika se configura na instalação e consolidação da sociedade 

ocidental moderna e de sua ciência na África Tropical, como resultado do desenvolvimento 

científico e tecnológico na colonização de humanos e não humanos em território ugandense. O 

surgimento do vírus zika se vincula à história sociopolítica de colonização da região, estando 

inscrito nas relações sociais da modernidade, e de modo notório, no campo da Saúde Pública, 

estrutura primordial dos processos de colonização.  

O vírus, seus transmissores e a doença zika se constituem sob o empenho dos cientistas 

europeus e norte-americanos, munidos de todo um conjunto de procedimentos científicos e de 

experimento, ajustados e remodelados, para que se obtivesse aquilo que se buscava observar. 
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Eles foram identificados, ou seja, visualizados, por meio de técnicas de produção e injeção de 

soluções virais em humanos e não humanos, de forma voluntária ou acidental, em bases de 

investigação científica.  

Verifica-se nesse percurso de gênese um encontro não ocasional de humanos com o 

vírus, com seus transmissores e a doença zika, diferentemente do que é enunciado nos artigos: 

uma “descoberta ocasional”. Os experimentos foram delineados e performados para que se 

respondesse às questões postas pelos cientistas. Ocorre, portanto, uma inversão dos pares 

controle-experimento e descoberta-ocasião em relação ao modelo de pensamento biomédico 

hegemônico. A “descoberta científica” que se relacionaria, à ocasionalidade, se mostra, na 

verdade, não ocasional; ao passo que a produção científica do laboratório, que se entende 

mediada pelo controle e pelo não acaso, produz, na prática, acaso e incerteza. A argumentação 

exposta no Capítulo 5 mostra toda a tessitura de produção de visualização do vírus e da doença 

e as imprecisões e possibilidades abertas constitutivas das práticas empreendidas.  

No Capítulo 6 foram descritos os deslocamentos teóricos, epistemológicos e discursivos 

do objeto zika, vírus e doença.  

Primeiramente, o zika se conforma como objeto experimental, como produto do 

processo de experimentação laboratorial e de campo que se deu em Entebbe, Uganda, 

especialmente a partir da década de 1930 na “era do colonialismo intervencionista”, nos termos 

de Tilley (2011, p.11), como produto das relações entre organismos humanos e não humanos.  

Na etapa seguinte, doença e vírus zika se tornam objetos epidemiológicos, se 

constituindo como uma doença e seu causador, sendo enquadrados no grupo das arboviroses. 

Nesse segundo momento definiu-se a zika: doença causada por um vírus de mesmo nome 

transmitido por um mosquito. As questões sobre o vírus e a doença zika passaram a engendrar 

dúvidas e práticas científicas relativas às dinâmicas populacionais, tais como enquetes de 

prevalência e incidência sorológica, diferentemente da fase anterior na qual as relações de vírus 

e doença se davam entre indivíduos, entre organismos. O potencial e as evidências do 

espalhamento do vírus zika para regiões diversas da origem do vírus e a possibilidade de 

ocorrência de epidemias virais em humanos e conexões entre resposta imune e inferências 

acerca do risco de epidemização passam a ser os temas dos artigos.  

Na última etapa, vírus e doença zika constituem-se como objeto emergente, corolário 

não apenas da emergência do vírus e da doença na forma de descrição de casos em diversos 

lugares e de uma epidemia – e em razão disso, passando a ser inserido no grupo das doenças 

infecciosas emergentes, – mas também por estarem constantemente emergindo sob novas 



138 
 

especulações, de possibilidades inferenciais advindas de técnicas genéticas e dos cálculos 

matemáticos e estatísticos.   

Como se esclareceu, o movimento do objeto zika, em seus diferentes momentos de 

desenvolvimento teóricos, epistêmicos e discursivos, procede como resultado de técnicas 

científicas e de laboratório e de suas transformações. Quer dizer, resultado do conjunto de 

procedimentos de manipulação de seres vivos por humanos – manipulação de humanos e não 

humanos, de substâncias e de equipamentos mobilizados para que se constituíssem o vírus e a 

doença zika e que, posteriormente, foram inseridos no interior do quadro nosológico 

contemporâneo das doenças infecciosas emergentes. Ao passo que essas técnicas se 

transformaram, em razão do próprio objeto, este também se transformou; novas conformações 

foram estabelecidas, outras questões e relações foram postas.  

O movimento do objeto zika expresso aqui pode ser explicado, pelo menos em parte, 

com base no referencial teórico da modernização reflexiva. A sociedade moderna cientificizada, 

que se organiza e desenvolve por meio da C&T para a produção de seus suportes materiais, 

produz, reflexivamente, efeitos não intencionais, novas questões, problemas, riscos e 

incertezas. É com a produção de C&T, no percurso de modernização da sociedade industrial, 

que se constituem os objetos sobre os quais a sociedade emite juízos, produzindo a si mesma e 

aos próprios objetos. Essa perspectiva afasta concepções naturalistas e/ou positivistas sobre os 

objetos científicos e quanto a produção de conhecimento científico, entendo-os como parte 

integrante do desenvolvimento da sociedade ocidental moderna, produzidos por humanos 

históricos e sociais.  

Detendo-se sobre a dimensão humana e social da produção de conhecimento acerca do 

vírus e a doença zika emerge um conjunto de ações e relações sociais, situadas no espaço e no 

tempo, que se vinculam à dinâmica de ocidentalização progressiva do mundo e aos processos 

de colonização de humanos, não humanos e destes entre si, verificando-se, assim, um processo 

sociobiológico de constituição desses fenômenos.  

No Capítulo 7 foram mostrados e analisados de que forma os processos sociobiológicos 

se expressam (ou não) nos artigos selecionados. Alguns aspectos vinculados às dinâmicas 

sociais aparecem explicitamente nos artigos, sendo compreendidos pelos cientistas como 

constitutivos das relações ecológicas entre os seres vivos e, portanto, como constitutivo da 

infecção pelo vírus zika e do acontecimento da doença e, nesse sentido, como um processo 

sociobiológico. Por exemplo, aparecem nos artigos as migrações de grupos humanos como um 

desses aspectos. Outros aspectos, que aparecem de forma explícita nos artigos, não são 

compreendidos como processos sociobiológicos, como, por exemplo, as atividades de 
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mineração e a construção de barragens que são desconsideradas nas medições indiretas das 

infecções pelo vírus da zika. Essas atividades sociais humanas aparecem distantes de qualquer 

relação com as ocorrências de infecções e doença zika; como se não fizessem parte da totalidade 

ecológica daquele espaço-tempo.   

Observou-se ainda processos sociobiológicos que aparecem de forma implícita, dizendo 

respeito ao próprio desenvolvimento científico e seus procedimentos técnicos e de laboratório. 

Depreende-se que eles não foram entendidos como processos sociais, envolvidos nas dinâmicas 

de relação entre os seres vivos, portanto, processos sociobiológicos. Contudo, a gênese do vírus 

e da doença zika transcorre no interior desses processos. Ou seja, o vírus e a doença zika se 

conformam no processo de desenvolvimento tecnocientífico e expressam processos 

sociobiológicos, sobretudo aqueles vinculados à mútua constituição entre ciência e sociedade.   

A ciência produz a doença pelos seus processos, inseridos na dinâmica de produção e 

reprodução material da vida humana, na expansão da sociedade industrial moderna, sobretudo 

na forma de tecnociência. Arouca (2003) afirmou, analisando a relação entre medicina e 

sociedade segundo a categoria cuidado médico e das ideias de Canguilhem, que são os seres 

humanos, em seus processos produtivos, que qualificam de patológicos certos estados ou 

comportamentos, aquilo que deve ser objeto da medicina e de cuidados. Nesse ponto residiria 

a contradição fundamental do cuidado médico, entre vital e social, aquilo que é considerado 

como valor vital no seio social e que, portanto, deve ser tomado como objeto do conhecimento 

e práticas médicas; e aquilo é pelo produzido no interior do processo produtivo dos seres 

humanos e que modifica, biológica e/ou socialmente, a condição humana (AROUCA, 2003).  

Constitui-se, portanto, a gênese sociobiológica do zika, uma via de mão dupla; pois uma 

vez definido que produzir conhecimentos sobre doenças que se originam dos processos de 

colonização seria relevante, produziu-se outros seres vivos, mais doenças e colonização. 

Produziu-se seres vivos e doenças em dois sentidos: no do eixo imaterial, dos discursos, da 

expertise social, das ideias; e no do eixo material, das dinâmicas e processos materiais que 

transcorrem nos corpos dos seres vivos humanos e não humanos.  

No eixo imaterial, a produção científica “dá vida” ao vírus, o insere no mundo da 

linguagem, pela via da produção médico-científica internacionalizada. Ou seja, por meio da 

produção cientifica dos humanos (juntamente com não humanos) no seio do desenvolvimento 

técnico-científico da sociedade ocidental, conformaram-se situações de laboratório e de campo 

e um entendimento sobre elas pelos cientistas e pela sociedade. Criaram-se enunciados, 

questões, problemas a serem resolvidos que se difundiram na sociedade, por exemplo, 
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primeiramente sobre a febre amarela e, num segundo momento, sobre outros vírus, entre eles, 

o vírus da zika.  

No eixo material, a situação socioespacial que se estabeleceu ali em decorrência do 

empreendimento de colonização e modernização da África Tropical, da atividade científica 

introjetada em Entebbe e do desenvolvimento de experimentos de laboratório e de campo, 

propiciaram interações diversas, aleatórias e não aleatórias, entre os seres vivos e deles com seu 

meio, as quais seriam outras sem a presença ali daquele esquema. Esse quadro transformou 

aquelas condições bióticas e abióticas, resultando na produção de ambientes artificiais-naturais. 

A ciência produzida concerne, em verdade, na produção de conhecimento e de ação prática-

política humanas sobre a natureza e, nesse processo o ser humano transforma a natureza, e esta 

aquele, numa dinâmica de reflexividade própria à intervenção humana no mundo, radicalizada 

no progresso da ciência enquanto motor central do desenvolvimento das forças produtivas.  

Como foi desenvolvido ao longo dos capítulos, os produtos tecnocientíficos 

transbordam, inerentemente, para o mundo da vida, para as relações intraespécies e 

interespécies, e os efeitos secundários disso se mostram intrincados, complexos, envolvendo 

redes de relações impossíveis de serem estritamente mensuradas ou controladas. Como saber a 

profundidade das transformações trazidas pela instalação de um centro de C&T médicas no 

interior do território ugandense?  

A manipulação de seres vivos e do seu meio põe em contato circunstâncias vitais que 

poderiam não acontecer na ausência dos processos de manipulação que ocorrem, por exemplo, 

nos laboratórios, o que produz, junto de conhecimentos e novas tecnologias, incertezas, 

desconhecimento, outras possibilidades analíticas e novas questões.  

Tal como no mito moderno da natureza intocada elaborado por Diegues (2008) segundo 

o qual existiria uma natureza intocada, em estado puro a ser conservada pela sociedade 

moderna – o que é desmistificado, por exemplo, pelas etnografias que revelam a qualidade da 

manipulação humana do meio pelas populações tradicionais – no contexto da produção 

científica sobre o zika, o mito se instituiria a partir da concepção de que existiria uma produção 

de C&T e um progresso científico apartados da natureza e/ou acerca da natureza; de que 

existiria uma dimensão do “desenvolvimento humano e social” para o bem humano sustentado 

pela ciência e por seus produtos e conhecimentos, e outra do “desenvolvimento natural”, a 

evolução e as transformações de seres vivos e do meio ambiente. Essa lenda se mostra 

desconexa com os processos vividos pelos seres vivos, em sua constituição expressa na 

condensação de uma história sociobiológica. A radicalização do processo de modernização das 
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relações sociais, imersa nos êxitos e nos efeitos colaterais não previstos, produz natureza-

artificial, artefatos-naturais.  

Efetivamente, os resultados desta pesquisa se nutrem dos, e se somam aos, 

questionamentos contemporâneos sobre a impossibilidade de pensar os objetos e os fenômenos 

que emergem na chave da divisão moderna entre natural e social, mesmo porque, em acordo 

com Latour (2013), eles se conformam justamente com base nessa pretensa separação entre o 

que é natural e o que é social.  

Desenrolando as linhas de purificação e tradução do objeto doença e vírus zika o que se 

observou foi suas gêneses expressando amálgamas sociobiológicos. Procurando produzir 

objetos purificados, conhecimentos sobre vírus e doenças, se produziu também transformações 

socioambientais, novas práticas científicas e colonização de humanos e não humanos. Ao 

mesmo tempo que o vírus e a doença zika emergem derivados das interações ecológicas e 

populacionais interespécies, estão inscritos nas relações sociais da matriz colonial, enraizadas 

nas demandas de estruturação concernentes às práticas e políticas de Saúde Pública e na 

produção médico científica a elas relacionadas. São processos sociobiológicos que transformam 

a realidade e são transformados por ela.   

Uma das facetas da articulação entre natural e social transparece pelos artigos na 

produção de um biológico socialmente construído pelo desenvolvimento tecnológico. O 

incremento técnico e laboratorial constitui um dos eixos centrais dos artigos sobre zika e o 

modo pelo qual foram constituídos os delineamentos e movimentos do vírus e da doença zika.   

Os procedimentos e técnicas que mostraram o vírus e doença zika na estrutura de objeto 

experimental, preliminarmente, consistiram em visualizações de infecções no corpo de seres 

vivos, especialmente, em macacos e camundongos. Foram realizadas induções de uma doença 

de experimento em um desses animais e se observou a alterações corporais como aumento de 

temperatura, morte e/ou alterações de comportamento. Essas técnicas dependiam do meio de 

laboratório, do ambiente, de animais de experimento e de humanos que manipulavam os 

artefatos e os seres vivos e se submetiam às suas contingências.  

Com o incremento técnico, o emprego de procedimentos imunológicos, a produção de 

anticorpos e sua utilização in vivo e in vitro, encaminhou-se para uma maior instabilidade do 

objeto zika, como objeto epidemiológico, paradoxalmente, diante de mais padronização, 

extensão e replicabilidade das técnicas. O biológico ganhou marcas mais profundas de 

artificialidade e relativa independência em relação aos seres vivos, pois começaram ser 

confeccionados fragmentos (sociais) do biológico (fragmentos sociobiológicos) – anticorpos, 

antígenos, células produzidas nos seres vivos e fora deles, por meio de apetrechos de laboratório 
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– que passaram a responder, pelo menos em parte, pelo corpo biológico inteiro. Dispensou-se, 

em grande medida, o uso dos organismos biológicos, de seus corpos.  

Esses fragmentos foram unidos a materiais sintéticos para serem usados como 

dispositivos de identificação de infecção viral em algum organismo. A maior instabilidade do 

objeto zika advém da ampliação do escopo de verificação de infecções pois, com esses 

pequenos fragmentos do biológico, gerou-se capacidade de análise de uma maior quantidade 

de amostras e outras questões relativas à relação entre infecção-doenças foram postas. Em 

outros termos, detectar na amostra a presença de anticorpos não dizia exatamente sobre detectar 

a doença. Mudanças na forma e no conteúdo do objeto zika ocorreram com o advento dos 

procedimentos imunológicos; o biológico fragmentou-se, expandindo-se as possibilidades 

especulações sobre o vírus e a doença zika. Especulações de natureza incorpórea considerando-

se que não mais se buscavam corpos doentes, mas sim possibilidades matemáticas, estatísticas 

e laboratoriais de existirem corpos doentes aqui e ali.  

Essas mudanças se aprofundaram com o surgimento das técnicas de manipulação 

genética. Elas tornaram mais nítidas as transformações do e no biológico já em andamento: o 

processo de fragmentação e expansão se radicalizou, produzindo o zika como objeto 

emergente, pertencente ao grupo das doenças infecciosas emergentes. Um objeto ainda mais 

instável, que se descola da realidade e se mira no futuro, naquilo que pode vir a acontecer, a 

emergir. A doença e o vírus zika passaram a ser caracterizados e identificados não pelos seres 

vivos doentes (humanos e não humanos) ou por moléculas orgânicas produzidas e inseridas 

neles, mas pelas unidades sequenciadas de estruturas químicas – nucleotídeos organizados 

como material genético –, em processos altamente padronizados, esquadrinhados e 

disseminados pelos laboratórios de pesquisa de várias partes do mundo que passam, então, a 

utilizar kits experimentais comerciais e bancos de dados elaborados e globalmente disponíveis 

para a produção de conhecimento.  

Esses fragmentos sociobiológicos passaram a fornecer as categorias e os enunciados 

para discorrer sobre os seres vivos, seus modos de existência e seu estado e a exercer uma 

função na compreensão social sobre os corpos. Da incorporeidade da matéria mórbida – 

inexistência, a princípio, de um corpo doente – produz-se a corporeidade – um organismo 

doente, suas condições de vida, morte, adoecimento, saúde – com base em suas partes 

biológicas/orgânicas socialmente processadas, compondo ambas uma virtualidade, uma 

potência latente que modela a sociedade.  

Beck (1995), observando as transformações decorrentes do progresso da engenharia 

genética e de seus intrínsecos efeitos colaterais, vislumbra as mudanças que estão a ocorrer na 
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forma de existência da vida, da humanidade e da própria substância humana da nossa vida 

social; e compara dois momentos, no campo medicina, que pactuam com as transições descritas 

nas análises dos artigos sobre zika. Diz o autor: 

 

O cirurgião do tipo clássico corta ossos, coração, rins, mas sempre em um 

corpo humano vivo, anestesiado; a cirurgia genética é relativa somente a 

substâncias, tubos-teste e fórmulas; mas essa abstração tem um impacto direto 

na subjetividade humana. Os domínios da natureza e do ser humano 

coincidem; tornam-se materialmente um curto-circuito operável (BECK, 

1995, p. 96).  

 

O desenvolvimento da técnica fornece as condições para a superposição 

biológico/orgânica – humano/social com base no biológico que pode ser manipulado; no caso 

analisado, na figura dos fragmentos sociobiológicos. Isso engendra um movimento de abstração 

do real que se realiza nos laboratórios, na manipulação de células, genes, unidades dos genes e 

outros, que passam a responder pela totalidade, segundo a composição de um esquema virtual 

que modifica as condições de vida humana e não humana de forma concreta. 

Beck (1995) complementa: 

 

Na abstração do laboratório, enquanto se lida com a banalidade das 

substâncias que parecem ao pesquisador ser tão abstratas quanto as fórmulas 

que eles descrevem (ou talvez falhem em descrever) é possível trocar 

arbitrariamente os limites entre vida e morte (...). Nada sente dor, nada 

responde, nada resiste (p.97).  

 

O zika como objeto emergente se constitui na forma última de expressão desse processo, 

como fruto dessa composição virtual que inferiu doença e vírus zika em diversos lugares do 

globo na forma de novas especulações, incertezas, instabilidade; plasmando assim o paradoxo 

de que quanto mais a C&T se expande, se desenvolve, e se torna mais disponível e acessível 

(pela diminuição de custos e/ou pela facilidade de manipulação e transporte), mais instáveis e 

incertos se tornam os objetos conformados por ela.  

Nesse esteio, depreende-se dessas análises, junto com as de IANNI (2018), 

BERLINGUER (1978), ILLICH (1978), que o fenômeno das doenças infecciosas emergentes 

se configura como reflexo do progresso do desenvolvimento científico-tecnológico que 

sustentou o processo de modernização da sociedade industrial, sendo, mesmo, efeito secundário 

desse processo.   
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Os autores, de modo geral, assinalaram nos produtos do desenvolvimento científico – 

DDT, antibióticos, antiretrovirais, desenvolvimento dos meios de transporte aéreo, entre outros 

– o cerne das ambivalências relacionadas às doenças infecciosas emergentes e reemergentes.  

Registra-se assim, com base na elaboração da gênese do vírus e da doença zika, a função 

das práticas e conhecimentos científicos compondo essa conjuntura de ambivalência uma vez 

que o próprio desenvolvimento da ciência atuou como gerador de um vírus e uma doença que 

foi inserida, a posteriori, em um grupo de entidades nosológicas “novas”. Nos laboratórios se 

criou e se modulou vida orgânica que transborda do laboratório. 

Segundo Beck (1995), no contemporâneo, a sociedade se tornou um laboratório e se 

encontra em transformação permanente. A pretensa separação entre ciência pura e aplicada; 

ciência e tecnologia, que serviria como um moderador cautelar e ético para as “tecnologias 

perigosas”, foi se desfazendo no decorrer da modernidade. Se no início do século XIX havia 

um desejo da comunidade científica em diferir essas noções e práticas, o desenvolvimento da 

sociedade industrial moderna o solapou. Uma já não existe sem a outra e vice-versa; a 

universidade depende da indústria, a pesquisa básica da aplicação, tem-se, então, tecnociência, 

nos termos de Luz (2014). A sociedade produz veloz e eficientemente C&T para uma sociedade 

ávida por mais e mais C&T e que também precisa lidar com os efeitos secundários imprevistos 

dessa dinâmica. A questão ambiental tem expressado essa ambivalência e bem como o campo 

da saúde, ainda que de forma tímida.   

Nesse mundo, que muda rapidamente por meio da C&T, a estabilidade patocenótica 

parece não ser a regra. Como menciona Gonzalez (2010) “a patocenose pode ser estável em 

uma situação ecológica estável onde a densidade e o comportamento dos diferentes 

componentes não estão sujeitos a grandes mudanças” (p. 239). E, portanto, instável, numa 

realidade em que se processam transformações constantes nas relações socioambientais.  

Nesse contexto, portanto, qual seria o fenômeno nosológico dominante que conforma a 

realidade sanitária contemporânea?  

A teoria da transição epidemiológica, elaborada por volta dos anos 1970, representava 

a explicação hegemônica da tendência dos padrões de adoecimento e morte das populações até 

meado dos anos 1990 (GRISOTTI, 2010). Berlinguer, em texto de 1999, pontua alguns 

“reparos” (p. 28) – que podem ser interpretados como desencaixes da teoria – que deveriam ser 

avaliados nessa explicação, tais como a necessidade de serem consideradas as diferenças nas 

estatísticas de mortalidade nas diversas partes do globo; do surgimento das doenças infecciosas 

emergentes e reemergentes e de que essa teoria poderia ser representada na transição da 
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predominância de doenças fisiogênicas (naturais) por doenças antropogênicas (decorrente das 

ações e omissões humanas).   

A emergência de um conjunto de doenças infecciosas denominadas de emergentes 

colocou em debate a representação da teoria da transição epidemiológica no mundo 

contemporâneo, somando-se ainda à questão a percepção de que natural e humano/social 

compõem um todo mutuamente referente, indivisível (o que sempre foi).  

O que emerge como padrão epidemiológico de morbidade, contemporaneamente, 

caracteriza-se por um conjunto de doenças que não se mostram indistinguíveis por linhas claras 

entre causas e consequências das quais possam ser estabelecidas diferenças entre natureza ou 

sociedade. Seria mesmo a transição epidemiológica com “reparos”, como argumenta Berlinguer 

(1999), o fenômeno nosológico dominante? Ou seria necessário conceituar o atual cenário de 

outro modo? Não estaríamos, talvez desde a emergência da epidemia de HIV/AIDS, diante de 

um novo fenômeno nosológico dominante? 

As bases da transição epidemiológica se modificaram, combinando-se doenças de 

causas naturais e antropogênicas, local e global, doenças infecciosas e não infecciosas.  

À medida que a tecnociência se desenvolveu – as diversas áreas do campo médico, 

biomédico e da saúde, em geral – se debruçando sobre os processos saúde-doença, foram se 

apresentando evidências sobre o problema da separação categórica entre doença infecciosa e 

não-infecciosa, identificando vírus, bactérias e parasitos que estão envolvidos com diversas 

doenças consideradas crônicas (não-infecciosas) tais como doenças cardíacas, doença de 

Alzheimer, esquizofrenia e cânceres (GRISOTTI, 2010). E ainda sobre o caráter não natural 

das doenças infecciosas, do papel articulado e inexorável do social no adoecimento das 

populações e da necessidade de ampliação do social, pensando o natural como produto do social 

(IANNI, 2018).  

As doenças infecciosas emergentes constituem-se por meio do desenvolvimento 

científico e tecnológico, como produto da atividade tecnocientífica nas inter-relações entre 

humanos, em suas práticas sociais, com não humanos e seus meios. Essas inter-relações se dão, 

contemporaneamente, em estágio de radicalidade do processo de modernização, produzindo 

C&T, modificando os seres vivos, seus meios e a si mesma em um ritmo intenso e acelerado.  

Sobretudo nos últimos cem anos, a ciência se transformou, configurando a si mesma, 

como tecnociência, por exemplo, e a um certo tipo de mundo. Que tipo de mundo? No caso 

analisado, um mundo onde há o vírus e a doença zika, configurados no interior das práticas 

coloniais europeias dos primórdios e meado do século XX no continente africano, vinculadas à 

expansão do modelo socioeconômico industrial capitalista e seu constitutivo modelo 
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civilizatório estabelecida em consonância com expansão das atividades científicas, 

especificamente àquelas vinculadas ao campo científico da medicina tropical.  

Esse campo de estudos médicos praticado pelas metrópoles europeias se desenvolveu 

com o propósito de dar conta dos processos de adoecimento dos humanos inseridos nesse 

contexto – em especial para “tornar os espaços habitáveis ao homem branco” (CAPONI, 2002, 

p.114) – e de expandir a produção do conhecimento científico sobre as doenças geradas no 

encontro com populações nativas. Fundamentou-se em um conjunto de conhecimentos das 

disciplinas da higiene, da história natural, sobretudo, da teoria microbiana das doenças. Esses 

campos, à medida que se especializaram e se desdobraram, criaram condições para outros 

entendimentos sobre essas doenças que, se de início, eram específicos para as “doenças dos 

climas quentes”, ao passo que os conhecimentos e aparatos técnicos e experimentais foram se 

desenvolvendo, se desdobrando em disciplinas mais específicas como a bacteriologia, a 

parasitologia, a zoologia e entomologia, foram se transformando em doenças 

predominantemente, mas não exclusivamente, dos climas quentes, abarcando outras que 

poderiam ser transmitidas por vetores e que se desenvolviam em determinadas condições 

biogeográficas (CAPONI, 2002). A teoria dos germes e seus desenvolvimentos forneceram as 

condições de possibilidade de conformação das chamadas “enfermidades tropicais”, aquelas 

identificadas por microorganismos específicos.   

A C&T, à medida que progrediu e elaborou outros conhecimentos e técnicas, forneceu 

condições de possibilidade de objetos novos que, se juntam a outros, produzindo outras e novas 

conformações de objetos. No caso do zika, a produção tecnocientífica sobre a doença e vírus 

da febre amarela forneceu as bases para a produção de novos vírus e doenças, dentre eles, o 

zika, nascendo, portanto, a partir da episteme da medicina tropical, vinculado à noção da 

etiologia microbiana das doenças, da transmissão por vetor e de certa especificidade relativa à 

localidade geográfica. Esse vínculo se mostra nas primeiras edições sobre zika em Transactions 

of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, e depois na revista Bulletin de la Societé 

de Pathologie Exotique et de ses Filiales, circunscrevendo, nesse momento inicial, o zika como 

objeto experimental, e posteriormente, num segundo estágio, como objeto epidemiológico, 

como “pathologie”.  

Com os desenvolvimentos das técnicas de biologia molecular, criaram-se as condições 

para o surgimento do zika como objeto emergente, sendo mesmo essas condições que o inserem 

no rol das doenças infecciosas emergentes e reemergentes.  

O movimento de emergência só pode ser apreendido com base nessas técnicas que 

trabalham com combinações de fragmentos de seres vivos e artefatos, fragmentos 
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sociobiológicos, elaborados na união do passado e presente – cepas virais armazenadas dos 

primeiros experimentos com o vírus por técnicas e equipamentos de identificação de sequências 

e estruturas de moléculas orgânicas que compõem esse vírus – que permitem aferições e 

inferências sobre doenças, no futuro. Elas permitem ainda compreender essas doenças e seus 

agentes etiológicos em termos globais pois os fragmentos sociobiológicos podem ser 

expandidos por todo o mundo, enviados e processados pelos centros de pesquisa e clínicos, 

podendo-se identificar “emergências” em todos os lugares.  

Nesse esteio, a unificação microbiana do mundo exposta por Berlinguer (1999) que teria 

se iniciado no século XV com a expansão europeia para as Américas se transforma na 

unificação sociobiológica do mundo, que promove a dispersão de matéria produzida no e pelo 

desenvolvimento tecnocientífico pelos quatro cantos do globo, dispersando e unificando 

globalmente as doenças, os micróbios e as tecnologias que caracterizam e identificam os 

primeiros, fornecendo condições de possibilidade de emergência de doenças infecciosas.  

Diversos autores, por diferentes abordagens teórico-metodológicas, mostraram como os 

processos sociais, culturais e políticos constroem os objetos científicos. No campo das doenças 

infecciosas e seus agentes etiológicos, podemos citar o trabalho de Delaporte (2003) sobre a 

história das pesquisas sobre a doença de Chagas e do surgimento da relação entre o barbeiro e 

a doença; e também o de Löwy (2006), autora preferida nesta pesquisa em razão de seu trabalho 

acerca da febre amarela no Brasil.  

As análises empreendidas aqui corroboram com essas pesquisas adentrando os estudos 

sobre o caráter socialmente construído dos objetos e fatos científicos pela via das múltiplas 

modalidades e imbricações desse processo construtivo que se procede, em verdade, em um feixe 

de relações tecidas entre condições socioeconômicas e culturais da atividade humana, 

historicamente situada, e processos evolutivos e adaptativos nos seres vivos imersos nesse 

contexto.  

Pela análise da produção científica sobre o vírus e doença zika emergiu o envolvimento 

sociopolítico de uma produção tecnocientífica de saúde, biomédica, na África Oriental e os 

processos humanos de transformação do espaço, do meio ambiente e das relações entre seres 

humanos e não humanos. Parafraseando Latour (2013), quando se fala se vírus e doença zika, 

fala-se do processo de colonização da África Oriental por meio da C&T. 

Verificou-se ainda que a produção científica, com seus métodos e técnicas, produzem 

não somente os enunciados cientificamente válidos, mas também condições materiais de 

situações novas, artificiais-naturais, que podem conduzir a produção de novos vírus e doenças.  
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Os fenômenos nosológicos contemporâneos não poderão ser lidos e compreendidos fora 

dos imbricamentos, paradoxos e ambiguidades constitutivos da sociedade tecnocientífica na 

qual se vive. Este parece ser o desafio.  
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