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A SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO E SEUS 

MOVIMENTOS

Resumo

A sociologia do conhecimento que se constituiu enquan-

to disciplina acadêmica “vive” lado a lado com outra que 

não o fez, mas, não obstante, se manifesta no interior de 

algumas disciplinas, tais como a filosofia da ciência, a 

história da ciência e a história intelectual. Nesse trabalho 

discuto o modo como cada uma delas tem-se movido. Ar-

gumento que enquanto a primeira se move ref letindo 

sobre as condições de possibilidade da produção de co-

nhecimento acerca do próprio conhecimento, sobre a na-

tureza do conhecimento que se produz nessas condições, 

sobre os dilemas metateóricos que supostamente ator-

mentam a produção desse conhecimento, sobre os meios 

de superar esses dilemas, sobre os problemas conceituais 

talvez envolvidos na produção desse conhecimento e so-

bre os modos de solucionar esses problemas conceituais, 

a segunda se move oferecendo solução para problemas 

empíricos específicos.

THE SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE AND ITS 

MOVEMENTS

Abstract

The sociology of knowledge that became established as an 

academic discipline ‘lives’ alongside another that never 

did so, but nevertheless manifests itself within other dis-

ciplines, including the philosophy of science, the history 

of science, and intellectual history. I discuss the ways in 

which each of them has evolved. I argue that while the 

former works by reflecting on the conditions of possibility 

of the production of knowledge about knowledge itself, the 

nature of the knowledge produced under these conditions, 

the metatheoretical ‘dilemmas’ that supposedly plague the 

production of this knowledge, the means by which these 

dilemmas can be ‘overcome,’ the conceptual problems sup-

posedly involved in the production of this knowledge, and 

the ways through which these conceptual problems can be 

solved, the latter works by offering solutions to specific 

empirical problems.
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