
EPISTEMOLOGIA SOCIAL 
As habilidades cognitivas desenvolvidas pela mente humana acabam progressivamente 
ampliadas e, às vezes, substituídas por artefactos cujas propriedades, em contrapartida, 
tornam-nos ainda mais habilidosos e poderosos diante da natureza. Expandidas, essas 
habilidades levam-nos a conceber e a inventar outros artefactos ainda mais aprimorados, 
numa cadeia sem fim de intercâmbios, traduções, extensões e acréscimos. Talvez fosse esta 
a concepção que animava a ideia da “epistemologia social” (EGAN; SHERA, 1952): o exame 
das relações recíprocas que se estabelecem entre os seres humanos e seu mutante em torno 
social, cultural e tecnológico, visando à actividade cognitiva; ou seja, o estudo do ciclo que 
envolve a produção, a circulação e o uso do conhecimento, caracterizado na sua 
materialidade como uma verdadeira ecologia sociotécnica do trabalho intelectual. 
O presente trabalho constitui uma tentativa de resgatar a noção de “epistemologia social”, 
uma disciplina científica proposta em diversas ocasiões, a partir do início da década de 
1950, por dois bibliotecários e pesquisadores americanos: Margaret Egan e Jesse Shera. 
Associada a um contexto histórico-social e científico bastante peculiar, porém não só o 
arcabouço da antiga biblioteconomia como as promessas da jovem documentação – e que 
duas décadas mais tarde conduziria à promissora emergência da ciência da informação –, a 
nova disciplina, provisoriamente designada “epistemologia social”, teve seu programa de 
acção descrito e defendido pela primeira vez em um artigo de Abril de 1952 intitulado 
Foundations of a Theory of Bibliography (EGAN; SHERA, 1952). Este artigo, no entanto, 
não mereceu citações nem gerou discussões entre os pesquisadores e bibliotecários que se 
encontravam em actividade naquele período. 
Reconhecendo a importância da proposta de Egan e Shera e revelando não compreender 
por que ela tivera tão pouca aceitação pública, Douglas Foskett afirmava acreditar, em 
trabalho do início da década de 1970, que o motivo do esquecimento a que havia 
sucumbido, sem qualquer controvérsia, a tese da epistemologia social, fora a ausência de 
qualquer reflexão nova nos livros publicados por Shera após aquele primeiro artigo. Foskett 
pensava que, para marcar um ponto crítico nas ciências sociais, os dois pesquisadores 
deveriam ter escrito um livro inteiro sobre a questão (FOSKETT, 1980). 
De facto, apesar de insistentemente reiterada pelos autores em palestras, conferências e 
artigos durante longos anos – aproximadamente até meados da década de 1970 –, a tese de 
Egan e Shera não logrou conquistar a adesão de seus pares. Embora inúmeros factores 
tenham concorrido para esse resultado, alguns deles, em especial, são prontamente 
identificáveis. A princípio, deve-se observar que a vinculação do novo conceito à filosofia e à 
bibliografia não pareceu satisfazer os bibliotecários, já que estas eram referências 
consideradas ultrapassadas àquela altura, indo ao encontro, tanto ao eufórico espírito do 
pós-guerra quanto ao modelo tecnicista adoptado pela área desde o início do século – após 
Cutter e Dewey. Em seguida, deve-se assinalar a cansativa redundância dos textos nos quais 
a epistemologia social foi sucessivamente anunciada e justificada, condição que resultava da 
transposição de parágrafos inteiros de um artigo a outro, embora a argumentação dos 
autores, com o passar dos anos, tenha agregado o vocabulário e as discussões teóricas que 
surgiram na biblioteconomia e em áreas afins – especialmente nas ciências cognitivas, na 
precocemente emancipada “recuperação da informação” e mais adiante na própria ciência 
da informação. Por fim, deve-se destacar a ausência de estudos empíricos consequentes que 
discutissem e aprofundassem o novo conceito, pondo-o à prova de forma sistemática. 
Em sua concepção original, a epistemologia social foi descrita como uma “disciplina-mãe”, 
uma espécie de “fundamento científico” para a biblioteconomia, a bibliografia e a 
comunicação, “um corpo de conhecimentos sobre o próprio conhecimento […], sobre os 
modos por meio dos quais o conhecimento é coordenado, integrado e posto a funcionar […], 
sobre as forças intelectuais que modelam as estruturas e as instituições sociais” (SHERA, 
972, p. 111-2). Seus autores acreditavam que o “foco de atenção” da nova área de estudos 
era a análise “da produção, do fluxo, da integração e do consumo de todas as formas de 
pensamento comunicado [os “produtos intelectuais”] por meio de todo o tecido social” 
(SHERA, 1973, p. 89), já que “é exactamente desse sistema secundário de comunicação que 
a humanidade depende para empreender acções sociais inteligentes” (EGAN; SHERA, 1952, 
p. 29). Além disso, Egan e Shera situaram a epistemologia social no âmbito da prestigiada 
ciência social que vinha sendo praticada na Universidade de Chicago naquele período, 
empenhando-se em demonstrar a natureza positiva e não-teleológica dos métodos que a 
nova disciplina deveria empregar e esforçando-se por definir alianças e contrastes entre sua 
área de actuação e outros territórios disciplinares (ZANDONADE, 2004). 


