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APRESENTA~AO 

Nao nos cabe aqui fazer uma apresenta,iio de Bruno Latour. Autor 

polemica, ocupava a ded ma posii;:ao entre os autores mais cit ados na area 

de ciencias humanas na lista divulgada em 2009 pela Thomson Reuters' 

lSI Web of Science. Isso nos leva a erer, urn texto destinado a apresentar 

Latour e algo dispensaveJ. Tampouco pretendemos fazer urn balan<;o de 

suas abras. Consideramos Inais interessante fazer alguns c0111entarios 

sobre 0 livro do qual esse pequeno texto e uma espeeie de abertura facul

tativa ao lei tor. 

Por que nao come,,,r 0 comentario com uma ligeira observa<;iio so

bre 0 seu estilo da escrita? Latour escreve de modo deveras peculiar. Dito 

assim, essa afirmayao e urn tanto fraca, pais varias autores consagrados nas 

ciencias socia is possuem uma voz propria. Para fazer senti do iniciar com 

essa observa<;iio Ii preciso acrescentar que Latour nao apenas se distingue 

de outros cientistas, mas dos modos de esc rita dos soci610gos contempo

raneos em geral. Hi algumas marcas dessa distin<;ao: ele se dirige direta

ll1ente ao leitof, varia vezes 0 chalna de «voce", solicita a ele que se imagine 

em alguma posi,ao - claro, todos sabemos que Malinowski ja fez isso, mas 

correntemente na sociologia isso ista lange de ser rotineiro - e apela para 

sua experienciaj usa Inetaforas pOlleo usuais, por exemplo, se compara a 

uma formiga: miope, viciado em trabalho, farejador de trilhas. Por isso na 

tradu<;ao, optou-se por manter 0 acranimo ANT - Actor-Network-Theory 

em ingles - ao inves de usar TAR, as iniciais da Teoria do Atar-Rede, seu 
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correspondente em portugucs. TAR seri a a escolha mais precisa. mas TAR 

nao evoca nada ao leitor, nao lembra nenhum animal, men os ainda a sin

gela formiga. com a qual Latour se identifica varias vezes ao longo do texto. 

Ao se descrever como form iga 0 autor brin", e ri de si mesmo. Mas ele nao 

e sua unica vitirna de sua s brincadeiras. aqucJes a quem Latour se opoe nao 

sao poupados. particularmente os "soci610gos do social" e os "soci610gos 

criticos". ou seja. os represent antes da sociologia convenc ional (default. no 

original em ingles. termo traduzido no sen lido da inform,ltica _ corres

pondente Ii configura<;ao padrao. mas que em ingles conserva 0 duplo sen
t ido de "fa lha". perdido pel a tradw;ao). 

Niio e leviano fazer gra<;a consigo e. principa lmente. corn os autores 

consagrados das ciencias soc iais? Alina] a critica nas ciencias !laO deve ser 

levada a serio? Ha quem julgue 0 estilo de Latour deveras vulgar e deplore 

o modo COmo ele trata aqueles a quem critica. E possivel colocar as coisas 

nesses termos. Mas tambem e razoavel perguntar se e necessario. para afir

mar uma posirrao que se contrap6e a olltras hegemonicas na teoria social. 

escrever em tom serio e sisudo. E preciso tambem - para fazer ciencia _ 

adotar propositadamente uma escrita pomposa e dificil? Para fazer teoria e 
preciso aprofu ndar 0 fosso que nos separa - a n6s da academia - de leitores 

nao-academicos? Mais (linda, a critica con sistente e a teoria - diferente das 

sedutoras narralivas da antropologia e da hi st6ria. que procuram .proxi

mar 0 leitor de experiencias e acontecimentos - devem ser escritas de ta l 

modo que a sua leitura permanece reservada apenas aqueles rnais afeitos a 

Iidar com textos densos e pesados? Bern. n6s temos urna posi<;ao sobre isso. 

mas e preferivel que 0 lei tor con fira por si mesmo e veja se nao e possivel 

fazer boa teoria com um punhado de metMoras poucos usuai s e piadas 
espa lhadas pelo texto. 

A Iguem mais familiarizado com Latour, eotretanto. pode nao ter 

obje<;oes ao seu estilo. mas justamente poderia desejar interpelar· Latour: 

por que escrever uma introdu<;ao te6rica 11 Teoria do Ator-Rede> Nlio e 0 

pr6prio Latour quem nos aconselha a entrar nas grandes indaga<;oes teo

ricas como se entra em lllll banho frio em pleno inverno, Oll seja, devemos 
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entrar e sair 0 Blais rapido possfvel? Seu lema nao e: siga os atores e preste 

aten<;ao ao modo como eles pr6prios reSpOndeIll a essas questoes? Mudou 

de posi<;iio? Com efeito. ele permanece sustentando no Iivro a recomen

da<;ao de que e preciso seguir os atores e afirma que sua grade te6rica se 

assemel ha menos a um conjunto de conceitos interligados - um sistema 

- que explica a realidade social. do que a lillla "grade" mesrno. pensada 

como quadrados vazios. uma especie de plano cartesiano em que 0 mapa 

das associa<;oes que comp6e111 0 mundo social e desenhado se seguirmos 

as marcas feitas pelos atores. Sua teoria e. portanto. segundo ele 111esmo. 

mais abstrata e mais empirica simu.ltaneamente. 

Mas 0 que e mesillo que Latour pretende com esse livro. ao fornecer 

urna esp,erie de roteiro de perguntas que devem ser respondidas por aque

les que querem retra<;ar as trilhas produzidas pelas associa<;oes entre ato

res? Aparentement:e ele nao pretende nada mais. nada menos que retirar da 

sociologia a seguran<;a da imutabilidade de seu objeto de estudo bem como 

as f6rmnlas que se deve empregar para melhor explica-Io. Sendo assirn. 0 

que resta aos soci6Iogos? Tamanha e a reformula,iio pela qual passara a 

sociologia nas paginas que se seguel11, que temos certas vezes a impressao 

de que coube a Latour 0 papel do agente que. uma vez infiltrado na base 

inimiga. busca solapa-Io. Ser ia "Reagregando 0 Socia l" a nosso Cavalo de 

Tr6ia? Nao acreditamos nisso. 

Em se tratando de uma ciencia cuja concorrencia de uma multipli

cidade de paradigmas a tem caracterizado des de 0 seu surgimento. nao 

nos supreende que novas abordagens rnetodoI6gicas surjarn com certa 

frequenci •. 0 que. entao. fez com que Latour. nos ultimos anos. tenha se 

tornado este autor tao festejado. debatido e comelltado? Capaz de arreba 

tar tanto seguidores quanto detratores. esses ultimos talvez ate em maior 

proporc;ao. Certamente, nas paginas a seguir nao encontraremos ((apenas" 

wna nova forma de abordar 0 social. E, por isso mesmo. a questao que 

acredito que devemos ter em mente ao rnergulharmos nesta Ieitura e: 0 que 

e. de fato. 0 socia l? Qualquer nova perspectiva metodol6gica que estn obra 

nos ofere<;a nilo e senao um corolario desta questiio Illais fundamental. 
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Porquanto a reforrnula,ao a que se pretende submeter a sociologia 

se devOl ern grande medida aas estudos em ciencia e a etnografia em laba

ratorio, Latour, ao contra rio das cientistas naturais (e algu ns socia is), nao 

e afeito a formulas au, como ironizava Gabriel Tarde, aos "abra-te Sesamo" 

sacialogicos, isto e, as explica,oes prontas a mao, ou aos cerebros mais 

pregui,osos (ou seja, as configura,oes default da sociologia). E em bora nao 

se intente descartar de uma vez por todas a sociologia tradicional, est a tera 

que se contentaI' com 0 estabilizado, com aquila que ja esta dado. A so

ciologia da associa,ao compete a novo, aq uilo que nao possui qualquer 

subst"ncia a priori e cuja existencia precisa se r constanternente reafirmada 

para que possa continuar a existir. 

Certas quest6es aparelltemente illsolvlveis, tais como a natureza da 

a,ao e 0 embate entre micro e macrossociolog ia, que ha mui to alimentam 

as debates sociologicos, encontram aqui solw;oes satisfatorias e assaz ins

tigantes. Mas ele nao faz um i nventario de respostas e sim uma lista de 

incertezas as quais devemos atentar se pretendemos fazer cic~ncia social no 

estilo ANT: incerteza quanta a natureza dos grupos, da a,ao, das coisas, 

dos fatos e sabre a modo de con hecer e esc rever sobre 0 social. 

Ao optar par falar sabre incertezas Latour nao revela apenas sua 

inten,ao de nos tragar para fora de nossa zona de conforto intelectual, 

pretende tambem desestabili zar 0 cientista social e retira-Io da posi,ao 

privilegiada que Ihe permite di zer que os atores nao sabem 0 que fazern, 

mas eles, cientistas, sin1, saben1. Sendo assim a ciencia social e inutiJ par 

gue os atores ja sabem tudo? Latour nao tem como inten,ao sim plesmente 

inverter a balan,a. Seu argumento e que ambos, atores e cientistas, estao 

intrigados por questoes relativas a identidade, participa,ao, coletivo etc. 

A a,ao e urn en igma para ambos, isto porgue ela e bem mais distribuida, 

variada, multipla, deslocada do que parece se tomamos os conceitos da 

sociologia convencional como ponto de partida. E seguir as atores nesse 

caso e segui-Ios enl seu entrelayamento com as coisas, pois, sim as coisas 

tambem agenl, elas pod em autoriza r, permitir, proporcionar, encoraja r, Sli

gerir, influenciar, blogue. r, dificuitar etc. 
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Tornar a sociologia menos antropocentrica c, talvez, a ll1aior contri

buic;ao de Latour as ciencias socia is. Trazer os nao-hu_manos ao centro do 

debate socioiogico, postular que os mesmos sao dotados de agencia e que, 

consequentemente, sao atores de plenos direitos nos pennite, sem duvida, 

entender ainda mais 0 humano. 

lara Maria de Almeida Souza 

Dario Ribeiro de Sales jUllior 
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IntoduplO 

COMO RETOMAR A TAREFA DE 
DESCOBRIR ASSOCIAGOES 1 

o argumento deste livro pode ser definido de maneira simples: 

quando os cienlislas socia is acrescentam a adjetivo "social" a urn fenome

no qualquer, aludem a urn estado de coisas estavel, a um conjunto de asso

cia~6es que, mais tarde, podem ser mobilizadas para explicar outro feno

meno. Nao ha nada de errado com esse emprego da palavra se ela designa 

aquilo que ja esta agregado, sem acarretar nenhuma declara~ao superflua 

sabre a natureza do que se agregou. Surgem problemas, no entanto, caso 

"social" passe a significar um tipo de materia l, como se 0 adjetivo fosse 

companlvel, grosso modo, a outros lermos como "de madeira", "de a~o", 

"bioI6gico", "econom ico", «mental ", "organizaciona l" ou "Iinguistico". En

tao, a significado da palavra se perde, pois ela agora design a duas coisas 

inteiramente diversas: primeira, um movinlento durante Uln processo de 

agrega<;ao; segunda, um tipo especffico de ingrediente que se supee diferir 

de outros lnateria is. 

o que tenciono fazer no presente livro e mostrar por que a socia l 

nao pode ser conslruido como uma especie de material Oll dominio e as-

Nas Ilolas e usado um formato de refcrcncias abreviado. a bibliografia complcta esta 
no final. Este livro, urn lanto alLo;;tero, pode ser lido em paralclo ao llluiLO mais leve 
Bruno Latour e Emilie Hermanl (1998), Paris Ville Invisible, que teola cobrir muito!; 
dos Illesmos temas alraves de uma sucessao de ensuios fotogrMicos. Esta disponivel 
online em ingles ( Paris the Invisible City) em http://hrullo.latour,name. 
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sumir a tarefa de fornecer uma "explica~ao social" de algUm outro esta

do de coisas. Embora semelhante projeto tenha sido produtivo e talvez 

necessario no passado, deixou inteiramente de se-Io gra~as, em parte, ao 

exito das ciencias sociais. Na fase atual de seu desenvolvimento, ja nao e 

possivel precisar os ingredientes que entram na composi~ao do dominio 

social. Teneiono, pois, redefinir a no~ao de social remontando a seu sig

nificado prinlitivo e capacitando-o a rastrear conexoes novanlente. Entao, 

poderemos retomar 0 abjetivo tradieional das eieneias socia is, mas com 

instrumentas mais bem ajustados a tarefa. Depois de trabalhar bastante 

com os "agregados" da natureza, ereio ser necessa rio examinar mais pro 

fundamente a contelldo exato daquilo que se "agrega" sob a egide de uma 

soeiedade. Esta me pareee a unica maneira de permaneeerfiel aos venera
veis deveres da sOciologia, a "ciencia da vida em comum".2 

Tal projeto acarreta, porem, uma redefini~ao daqllilo que geralmen

te se entende por essa diseiplina, Traduzida tanto do latim quanta do gre

go, a palavra "sodo-Iogia" signifiea "eiencia do social". Ela seria exeelente 

se nao fossem dais empecilhos: 0 termo "social" e 0 termo "ciencia". As 

virtudes que hoje nos di spomos a atribuir aos empreendimentos tecni 

cos e cientificos tem pouea rela~ao com as inten~oes dos fundadores das 

eiencias sociais quando inventaram suas disciplinas. Na epoca enl que a 

111oderniza<rao corria a salta, a ch~ncia era uma necessidade absoluta, a ser 

prolongada indefinidamente, sem nenhuma preoeupa<;ao impedindo seu 

progresso. Eles nao imaginavam que sua amplitude poderia torna-Ia pra

ticamente uma extensao do resto das rela~oes soeiais. 0 que entendiam 
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2 Essa exprcssao vem explicada em Laurent Thevcnot (2004), «Ciencia da vida em 
comum no mundo~ Essa ordcm logica - Os agregados de sociedade apos os agre
gados de natureza - opoc-se inteirarncnte it mi nha maneira de encarar 0 assunto. 
Os livros gerncos - Bruno Latour (I999) , Pandora's Hope: Essays on fil e Reality of 
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volvido lima tcoria social alternativa para solucionar os novos enigmas encontrados 
em nosso trabalho de campo nas areas da ciencia e da tecnologia. 
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por "soeiedade" sorreu uma mudan~a nao menos radical, 0 que se deve 

em grande parte a propria multiplica~iio dos produtos da eiencia e da tec

nologia. Ja nao se sabe ao certo se existem rela<;oes especificas 0 bastante 

para serem chamadas de "sociais" e agrupadas nUIn donllnio especial ca

paz de funcionar como uma "sodedade". 0 social parece diluido por toda 

parte e por nenhuma em particular. Assim, nem eienda nem sociedade 

permaneceram estaveis 0 suh ciente para cumprir a promessa de uma forte 

«socio-logia". 

A despeito dessa dupla metamorfose, poueos eientistas sociais ehe

garam a conclusao extrema de que tanto 0 objeto quanto a metodologia 

das ciencias sociais devam, em consequeneia, ser modificados. Ap6s inll

meras decep~oes, des ai nda esperam alcanI'ar algum dia a terra prometida 

de uma eiencia verdadeira que explique um mundo social real. Nenhum 

estudioso tem tanta consciencia dessa dolorosa hesita<;ao quanto os que, 

como eu, passaram anos e anos as voltas com este paradoxo: "sociologia 

da cieueia". Justamente em virtude das muitas contradi~oes suscitadas pOI' 

esse subeampo fertil , mas l1l11 tanto perverso, alem das numerosas mu

dan<;as na acep<;ao de "cienda", penso estar na hora de modificar 0 que 

se entende por "social". Quero, pois. encontrar un13 definicrao alternativa 

para "sociologia" sem deseartar esse rotulo util, e continuando fiel, assim 

espero, a seu apelo tradicional. 

Que vem a ser uma sociedade? Que significa a palavra "social"? 

Por que se diz que determinadas atividades apresentam uma "dimensao 

social"? Como alguem pode demonstrar a presen~a de "fatores sociai s" 

operando? Quando 0 estudo da soeiedade ou de outro agregado social se 

revel. proficuo? De que modo 0 rumo de uma soeiedade pode ser altera

do? Para responder a estas perguntas, duas abardagens muito diferentes 

foram adotadas. S6 uma delas se tornou senso comum - a outra e objeto 

do presente Iivro. 

A primeira solu<;ao foi postular a existencia de um tipo especi fico de 

fen6meno chamado por varios names: '\ociedade", "ordem social", "pnhi

ca social", "dimensao social" ou "estrutura social". No {dtimo secu]o, du-
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rante 0 qual foram elaboradas teorias socia is, era importante distinguir 

esse dominio da realidade de outras esferas como economia, geografia, 

biologia, psicologia, direito, ciencia e politica. Vm dado tra,o era conside

rado "social" au "inerente it sociedade" quando apresentava, por defini~ao. 
propriedades especificas, algumas negativas - naa devia ser "puranlente" 

biol6gico) linguist ieo. economieo) natural; e outras positivas - devia com

por, refon;ar, exprimir, preserva r, reproduzir ou subverter a ordem social. 

Vma vez definido esse dominio, ai nda que de maneira vaga, podia-se usa

- 10 para lan<;-ar alguma lu z sobre fenomenos especificamente sociais - 0 so

cial esclarecendo 0 social- e fomecer uma expl ica,ao qualquer para aqui lo 

que escapava aos outros dominios: um apelo a "fatores sociais" e1 ucidaria 
as ('aspectos sociais" de fenomenos nao socia is. 

Por exemplo, reconhece-se a fon;a int rinseca do direito, mas alguns 

aspectos dele seriam mais bem compreendidos se uma "dimensao social" 

Ihe Fosse acrescentada; embora os fatores economicos se desenvolva m se

gundo sua propria logica, ex.istem tambem elementos sociais capazes de 

explicar 0 comportamento um tanto erratico dos fazedores de calcu los; 

a psicologia, sem duvida, segue i mpulsos internos; no entanto, alguns de 

seus aspectos mais intrigantes se devem it "in fluenc ia social "; a busca cien

tHi ea, com todo 0 sell impeto, apresenta algumas caracterfsticas necessa

ri amente "sujeitas" as "limjta~6es sociai s" de cientistas upresos ao contexto 

social da epoca"; em bora a arte seja amplamente "autonoma", sofre tam

bem a "influencia" de "considera,oes" sociais e polit icas, que podem expli 

ca r alguns tra,os de suas obras-primas mais famosas; e embora a ciencia 

da administra,ao tenha h\ suas regras, convem-lhe as vezes levar em conta 

"circunstancias soc ia is, culturais e politicas" a altura de explicar por que 

certos pr incipios organizacionais solidos nunca sao pastas em pratica. 

Muitos outros exemplos podem ser facilme nte encontrados, pais esta 

versiio da teoria social tornou-se a posi,ao pad rao de nosso software mental 

que leva em conta 0 seguinte: existe lIm "contexto" socia l em que ocorrem 

atividades nao socia is; ele e uma esfera especifica da realidade; pode ser lIsa

do como um tipo especial de causa lidade para explicar as aspectos residuais 
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que escapam a outros dominios (psicoJogia, direito, economia etc.); e estu

dado par especialistas a que se da 0 nome de sociologos ou "socio-(x)" - sen

do "x" a incognita para qualquer disciplina. Como os agentes comuns estao 

sempre "dentro" de um lllundo social que as abrange, podem na melhor 

das hipoteses "dar informa,oes" sobre esse mundo e, na pior, ignorar sua 

existencia, cujo efeito total so e percebido pelos olhos mais disciplinados dos 

cientistas sociais. Nao importa quae dificil seja levar a cabo tais estudos, e1es 

conseguem ate certo ponto imitar 0 sucesso das ciencias naturais quando 

se mostralll tao objetivos quanto as outras disciplinas gra,as ao emprego 

de ferramentas quantitativas. Caso isso nao seja passive!, cumpre recorrer 

a metodos alternativos que levem em considera,ao os aspectos "humanos", 

«intencionais" ou "herrneneuticos" daqueles dominios. sen1 virar as costas 

ao ethos da ciencia. E, quando os cientistas sociais sao instados a dar seu 

parecer sobre engenharia social ou a acompanhar uma mudan<;a social, al

guma consequencia politica deve seguir-se a esses estudos, mas so depois 

que lim conhecimento sufic iente ten ha sido acumuJado. 

Essa posi<;ao padrao tornolI-se sensa comum nao apenas para os 

cientistas sociais, mas tambem para quem atua em jornais, educa<;:ao su

perior, partidos polLticos, conversas de bar, historias de amor, revistas de 

moda etc. ' As ciencias sociais disseminaram sua defini,ao de sociedade 

com a mesma efic iencia com a qual as empresas de util idade pllblica pres

tam seus servi<;os de elet ricidade e telefone. Comentar a inevitavel "dimen

sao social" daquilo que nos e os outros fazemos "em sociedade" tornou-so 

tao corr iqueiro quanto usar um cellllar, pedir uma cerveja ou discorrer 

sobre 0 complexo de Edipo - pelo menos no mundo desenvolvido. 

A outra abordagem nao admite a pressuposto basico da primeira. 

Afirma que nao ha nada de especifico na ordem soc ial; que nao existe ne

nhuma dimensao social, nenhul11 "contexto social'" nenhuma esfera dis

tinta da realidade a que se possa atribuir 0 rotu lo "social" ou "sociedade"; 

3 A difus5.o <.Ia palavra "ator", que l11a nterei vaga pOl' enquanto - ver p. 75 - cOllstitui 
um oos muitos indicios Jess;} influenc ia. 
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que nenhUlna C<forc;:a social » esta ai para "explicar" os trac;:os residuais que 

outros domfnios nao explicaJll; que os melnbros sabem muito bern 0 que 

estao fa zen do, mesmo quando nao falam a respeito para satisra~50 dos 

curiosos; que os atores l1unca estao in seridos num contexto social e sao, 

por isso mesmo, muita mais que meros "informantes'); que, portanto, nao 

ha sentido em acrescentar "fatores sociais" a outras especialidades cientifi 

cas; que a relevancia politica obtida por meio de uma "ciencia da socieda

de" nao e necessaria mente desejavel; e que a "sociedade", longe de repre

sentar 0 contexto "no qual" tudo se enquadra, deveria antes ser vista como 

um dos muitos elementos de liga~ao que circulam por estreitos canais. Se 

provocada, essa segunda escola de pensamento alardearia como seu slogan 

as famosas palavras que a sra. Thatcher proferiu certa feita (mas por razoes 
di ferentes): "Sociedade e coisa que nao existe". 

Se sao tao diferentes, como as duas podem declarar serem ciencia do 

social e reivindicar, uma e outra, 0 titulo de "sociologia"? Aqui, elas seriam 

incompativeis, pois a segunda posiqfio toma conlO en igma a solucionar 0 

que a primeira considera sua solu~ao, ou seja, a existencia de vinculos so

ciais distintos que traem a presen~a oculta de certas for~as sociais espe

efficas. Na visao alternativa, "social" nan e uma cola que pode fixar tudo, 

inclusive a que as outras nao fixam; e aquila que autros tipos de conectores 

amalgamam. Enquanto as soci610gos (ou socioeconomistas, soeiolinguis

tas, psic610gos socia is etc.) encaram os agregados sociais como 0 elemento 

capaz de lan~ar luz sabre as aspectos residua is da economia, Iinguistica, 

psicologia, admin istrac;ao e assim por diante, as outros estudiosos, ao 

contnirio, consideram os agregados sociais como alga a ser explicado por 

assaciafoes especificas fornecidas pela economia, linguistica , psicologia , 
direito, adminislra~ao etc.' 
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4 Empregarci a expressao "'sociedade Oll oulros agregados sociais" para cobrir 0 Ie
que de soluC;6es dad as aquilo que chama mais adiantc "primeira fonte de incerlcza': 
referente a natureza dos grupos soc iais. Nao es10u enfatizando aqui as dc(jni~6es 
uholfslicas" porque. como vercmos, detinic;oes "individualistas" au "bioI6gicas" sao 
igllaimente vcilidas. Ver p. 49. 
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A semelhan<;a entre as dllas abordagens parece mais profunda, no 

en tanto, quando se lem em mente a etimologia da palavra "social". Ainda 

que a maioria dos cientistas socia is prefira chamar «social" a uma coisa ho

mogenea, e perfeitamente licito designar com a mesmo vocablllo lima se

rie de associafoes entre elementos heterogeneos. Dado que, nos dais casas, 

a palavra tern a meSIlla origem - a raiz latina socius - , podemos permane

cer fieis as intlli~oes originais das eiencias soeiais redefinindo a sociologia 

nao como a "ciencia do social", mas como a busca de associafoes. Sob esle 

angulo, 0 adjetivo "socia l" nao designa uma coisH entre outras, como urn 

carneiro negro entre ca rneiros brancos, e sim urn tipo de conexao entre 

coisas que nao sao, em si 111eSnlas, socia is. 

A primeira vista, essa defini~ao soa absurda, pois pode for~ar a so

ciologia a sign ificar qualquer tipo de agregado, de liga<;oes quimicas a vin

culos juridicos, de for~as atomicas a corpora~oes, de organismos fisiol6gi

cos a partidos politicos. Mas e exalamente esse 0 ponto que 0 ramo alterna

tivo da teoria social pretende estabelecer: todos os elementos helerogeneos 

precisam ser reunidos de novo em uma dada cirCUllsr;lllcia. Longe de ser 

lima hip6tese atordoante, essa e na verdade a experiencia mais comum que 

podemos ter face ao aspecto enignlatico do socia l. Uma nova vacina esta 

sendo preparada, uma nova descri<;ao de tarefa esta sendo oferecida, um 

novo movimento pol itico est a sendo criado, um novo sistema planetario 

est a sendo descoberto, uma nova lei esta sendo votada, luna nova catas

trofe esta. ocorrencia. A cada instfmcia, precisamos reformular nossas con

cep~oes daquilo que estava associado, pais a defini~ao anterior se tornou 

praticalnente irreleva nte. N. nao sabemas muito benl ° que ° termo "n6s" 

signitica; e como se estivessemos atados par "la~os» que nao lembram ern 

nada as vinculos socia is. 
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o SIGNIFICADO DE "SOCIAL" CADA VEZ MATS 

RESTRTTO 

Existe uma clara tendencia et imologica nas multiplas varia<;6es 

semanticas do tenno "socia l" (Strum e Lot'our, 1987), que vao do rna is 

generico ao mais rest rito, A etimologia da palavra "social" em si e bas

tante instrutiva. A raiz e seq-, sequi, e a primeira acep<;iio e "seguir". 0 

lat im socius denota um companheil'o, um associ ado. Nas diferentes Ifnguas, 

a genealogia historica da palavra "social" designa primeiro "seguir alguem" 

e depois "alistar" e I<a liar-se a", para finalmellte exprimir "alguma coisa em 

comum". Outra significa,iio e "tel' parte nllm empl'eend imento comercial". 

"Social" como em "contrato socia'" e uma invenc;ao de Rousseau. "Social" 

como em "problemas socia is" Oll "questao social" e uma inova<;ao do secllio 

19.0 voGlbulo pal'alelo "soci,\vel" alude II capacidade que tern 0 indivfduo 

de viver polidamente em sociedade. Como bem se pode ver pela evolu<;ao da 

palavra, 0 sign ificado de "social" vai se restringindo com 0 passar do tem

po. Come<;ando por uma defini <;iio coextensiva a todas as associa<;6es, temos 

hoje, no Iinguajar comum, um uso limitado ao que I'estou depois que a po

Iitica, biologia, economia, direito, psicologia, administra<;iio, tecnologia etc. 

tomaram posse de suas respectivas partes das associa,6es. 

Devido a constante restri<;iio do Significado (contrato social, questao 

social, assistentes sociais), nossa tendencia e Iimitar 0 social aos humanos 

e as sociedades modernas, esqllecendo que a esfera do social e bem mais 

ampla que isso. De Candolle foi a primei ra pessoa a fa lar em cientometl'i a 

- 0 uso da estatfstica para medir a atividade da ciencia. Foi tambem, como 

seu pai, um sociologo das plantas (Candolle 187311987): para ele, corais, 

babufnos, arvores, abelhas, form igas e baleias tambem eram "socia is". Essa 

acep,ao ampl iada da pa lavra "socia l" teve boa acolhida por parte da socio

biologia (Wilso n, 1975). Infeli zme nte, esse empreendimento so veio con

firmar os pi ores receios dos cientistas sociais quanto a extensao do senti do 

do vocabulo. E perfeitamente possfvel, contudo, aceitar a extensao sem crer 
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muito na defini~iio Iimitada de fWl~ao, dada a organ islllos em varios cena

rios sociobiologicos. 

Assim, 0 projeto inteiro daquilo que pretendemos fazer juntos se 

torna du vidoso. 0 senso de integra~iio entrou em colapso. Mas para regis

trar a percep'tao da crise e acompanhar as novas conex6es, outra noc;:ao de 

social tem de ser descoberta: be", mais ampla. do que a lIsualmente cha

mada por esse nome e, ao mesmo telnpo, estritamenle limilada it busca de 

novas associa<;6es e ao esbo,o de sells agregados. Este e 0 motivo pelo qual 

definirei 0 socia l, nao como um domfnio especial, 1I1lla esfera exclusiva ou 

um objeto particular, mas apenas como um movimento peculiar de reas

socia~ao e reagrega,ao. 

Segundo essa visiio, 0 direito, por exemplo, nao deve ser visto como 

a lgo explicavel pela "est rutura social" alem de sua logica interna; ao con

trario, sua logica interna e que pode explicar alguns tra~os daquilo que 

faz uma associa,ao durar mais e estender-se por um espa,o major. Sem 

os precedentes legais para estabelecer conex6es entre Uln caso e a nonna 

geral, C01110 inserir uma materia «no contexto mais 3 IUplo"?5 A c.iencia 

nao precisa dar lugar ao "quadro social", moldado por "for<;as soc ia is" 

tanto quanto por sua propria objetividade, pois os objetos dela deslocam, 

eles proprios, qualquer contexto gra,as aos elementos est ran hos que os 

laboratorios de pesquisa associam de maneira imprevisfvel. Quem est. 

de quarentena por causa do v irus da SARS teve de aprender, a duras pe

nas, que nao pode mais, como antes, «associa r-se" a parentes e amigos 

por causa da Illuta~iio de sse bichinho cuja ex istencia a vasta in s titui~iio 

da ep idemiologia e da virologia revelou ao mundo' A religiiio nao preci-

5 Patricia Ewick t: Susan S. Silbey (1998). Tile Commoll Place oj Law, e a cOlllribui <;ao 
de Silbey a Bruno Latour e Peler Weibel (2005), Making 1hillgs Public: Atmospheres 
of Democmcy. 

6 Embora 0 cstudo da pratica cientifica tenha sido a prillcipaimoliv3<;ao para essa de
fini~ao alternativa do social, s6 0 relumaremos mais tarde, quando aquaria incerl.eza 
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sa ser "justificada" pel as for~as sociais, uma vez que, pOl' sua propria defi 

ni,ao - na verdade, por seu proprio nome -, Iiga entidades que nao fazem 

parte da ordem social. Desde os tempos de Antigona, lodos sabem 0 que 

significa ser motivado pOl' ordens divinas inacessiveis a politicos como 

Creonte. Organiza,oes nao precisam ser inseridas em "contextos sociais 

mais amplos" porque elas mesmas dao um significado muito pnltico ao 

que significa cstar dentro de lima I'ede "maior" de negocios. Afinal, que 

passageiro encontraria 0 portao do aeroporto aonde se dirigil' sem exa

minal' ansiosan1ente, e repetidamente, 0 I1LlJ'ne rO impresso no carUio de 
embarqlle e circlliado em vermelho pela I'ecepcionista? Seria ocioso re

velar, por tnls da tagarelice superficial dos poifticos, as "sombrias forc;as 

ocultas da sociedade" em aC;ao, uma vez que sem essa tagarel ice boa parte 

do que entendemos como trac;os tipicos de um grupo se perderia. Sem 

as arengas infindaveis dos partidos em luta no Iraqlle, quem na Bagda 

"ocupada" ou "libertadaU reconheceria amigos e inimigos? 

o mesmo se aplica a todos os otllros dominios.' Se, na primeira 

abordagem, toda alividade - direito, ciencia, tecnologia, religiao, organiza

,ao, poiftica, administra~iio etc. - podia relacionar-se e ser explicada pelos 

mesmos agregados socia is par tras dela, na segllnda versao de socio!ogia 

nao ha nada subjacente a essas atividades, em bora elas possam sel' agru

pad as de modo a prodllzir llma sociedade - ou mio. Eis a diferen~a crucial 

entre as dllas versoes. Ser social ja nao Ii uma propriedade segura e simples. 

e LUTI movimento que as vezes nao con segue tra<;:ar uma nova conexao e 
redesenhar um conjunto bem formado. Como veremos ao longo deste li

VI'O. apos prestar bons servi~os no passado, a chamada "explica~ao social" 

tornou-se uma maneira contraproducente de interrompero movimento de 

associa,ao, em vez de retoma-Io. 
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Nos termos da segunda abordagem, os defensores da primeira si.tn-

for explicada. Vcr p. 129. 

7 Somcnlc na Parte [J, p. 340, aprenderemos a reforlllular essa oposivao dc uma ma
neira Illais suI iI que a invcrsao de causa e efeilo. 
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plesmente confundiram aquilo que deviam explicar com a explica~iio. Co

me~aram pela sociedade ou outro agregado socia! qualquer. quando de

viam acabar pOl' eies. Supuseram que 0 social e constituido essencialmente 

de vil1culos sociais - e, l1a verdade, as associa,oes sao feitas de vinculos 

nao sociais por natureza. Imaginaram a sociologia limitada a um dominio 

especifico, ao passo que os sociologos devem il' atras de quaisquer novas 

associa\.oes heterogeneas. Para eies, 0 socia! est a sempre a sua disposi~ao. 

mas 0 social nao e nunca uma coisa visivel au postul:ivel. S6 se deixa entre

ver peJos tra,os que vai disseminando (exper imentalmente) quando uma 

nova associac;ao se constitui com eienlentos de JTIodo algull1 "socia is" por 
natureza. lnsistem em qlle ja somos movidos pela for~a de lima sociedade 

- e nosso futuro politico res ide. ao contra rio, na tarefa de decidi roque de 

fato nos une. Em suma. a segunda escola se propoe retomar a tarefa de co

nexiio e cole~iio abruptamente interrompida pela primeira. Para ajudar os 

pesqllisadores i nteressados em reagregar 0 social e que este Iivro foi escrito. 

Ao longo da obra. aprenderemos a distinguir a sociologia padrao 

do socia l de uma sllbfamiJia mais radical que chamarei de sociologia erEti

ca.' Este llitimo ramo sera definido pelos tres tra,os seguintes: ele nao so 

se limita ao social como slIbstitui lim objeto de estudo por outro. feito de 

reia~oes socia is; alega que essa substitlliC;iio Ii inviavel para os atores sociais 

que preeisam iludir-se supondo a existencia, ai, de algo "mais" que 0 social; 

e julga que as obje,oes dos atores as suas explica~oes sociais fornecem a 

melhor prova de que estas sao corretas. 

A fim de esclarecer. chamarei a primeira abordagem de "sociologia 

do social" e a segunda de "sociologia de associa,oes" (gostaria de empregar 

"associo]ogia"). Nao ignoro que isso Ii muito injusto para com os inumeros 

8 P.ua a distin<;ao entre sOciologia crit ica c sociologia da crilica. vcr Luc Boltanslti 
c Laurent Thevenol (no prelo), 011 /lIstijicatiolJj Luc Boltanski e Laurent Thevenol 
(1999), TIle sociology of critical capncitYi e, principal mente, Luc I30ltanski ( 1990), 
L' Amoltr et fa Justice COlllme Competellces. Acho necessaria estabelecer uma COI1-

tinuidadc com a socioJogia do 50cial , llla5 terei de ser mais agrcssivo em relaf;ao a 
soc iologia crit ica e sua "LllIstlo UC ulna ilusilu': 
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m_atizes das ciencias sociais que agrupei, mas parece aceitavel numa jntro

du,ao cujo alvo e ser bastante precisa ao tratar de argumentos que tenciona 

descrever enquanto demarca 0 terreno conhecido. Perdoem-me a TlIdeza, 

mas acontece que existem varias introdll,6es excelentes para a sociologia 

do social e nen hllma, de meu conhecimento, para este pequeno subcampo 

da teoria social' que recebeu a nome de ... que nome, afinal de contas? Ai de 

mim, a nome historico e "teoria do ator-rede", tao deselegante, tao con fuso, 

tao sem sentido que merece ser conservado. Se, por exemplo, a autor de um 

guia de viagem e livre para fazer novas comentarios sabre 0 pais que resol

veu apresentar. certamente nao 0 e para 1he mudar 0 nome Inais comum, 

porquanto a sinaliza,ao mais f<lei! e a melhor - afinal, a origem da palavra 

"America" e ainda mais estapaflll·dia. Eu estava disposto a trocar esse rotu-

10 par outros mais elaborados como "sociologia de transla,ao", "ontologia 

actante-rizoma", "sociologia de i nova,ao" etc.; mas uma pessoa me observou 

que a acronimo ANT (A ctor-Network TIleory) era perfeitamente adequado 

para 1II11 viajante cego, miope, viciado em trabalho, farejador e gregario. 

Uma formiga (ant) escrevendo para outras formigas, eis 0 que cond iz muito 

bem com meu projeto! 1O ldealmente, a palavra socio[ogia funcionaria me

Ihor, mas nao pode ser empregada antes que seus dois componentes - 0 que 

e social e 0 que e ciencia - sejam de algllm modo remontados. No decorrer 

do Iivro, pretendo usa-I a com frequencia, em bora reservando a expressao 

"sociologia do social" para designar 0 repertorio ao qual outros cientistas 

sociais, ern minba opiniao. se lilnitarn com excessiva condescendencia. 
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9 Urn guia recente e John I.aw (2004), After Method: Mess ill Social Science Research. 
Andrew Barry (200 (), Political Machines. Govemitlg a Teclm% gicn/ Society e Anne
Marie Mol (2003), The Body Multiple: Ontology in Medical Practice (Science nnd 
Cultural Theory), tambem sao uma bot! introdu~ao) juntalllcnlc com Bruno Latour 
(1996), Ammis or the Love of Technology. 

J 0 Dcvo me desculpar por asslImir aqui uma posic;ao inteirarnente oposta it consignada 
em Bruno Latour (1999c), "On recalling ANT': Se, na epoca, eu criticava I.odos os 
elementos de sua horremla expressao, inclusive 0 hifcn, agora VOli defende-los _ 
o hifen iI/elusive! 
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COMO ABRIR CAMINHO PELA LITERATURA 

DA TEORIA ATOR-REDE 

Boa parte da bibliografia relevante pode ser encontrada no otimo 

website "The Actor Network Resource", mantido par John Law. l1 A origem 

dessa abordagem foi a necessidade de lima nova teoria social ajustada aos 

estudos de ciencia e teenologia (Callon e Latour, 1981). Mas come~ou, na 

verdade, com tres documentos (Latour, 1988b; Callon, 1986; Law, 1986b). 

Foi nessa altura que as nao humanos - microb ios, ostras, pedras e car

neiros - se apresentaram a teoria sociaJ de uma maneira nova. Confornle 

explicarei na pagina 87, foi ao revisar a quarta incerteza que, pela primeira 

vez, os objetos da cieneia e da teenologia se tornaram para 111im, digamos, 

compativeis socialmellte. Os fundamentos filosoficos desse argumento 

apareceram na segunda parte de Latour, 1988a, embora numa forma di

ficil de captar. 

Desde entao a ideia avan,ou em varias dire<;6es, sendo resenhada e 

criticada por inumeros periodicos, can forme se ve no website de Law. Em

bora nao haja Ilenhum teste de tornassol eficiente para avaliar a adesao a 
ANT, a lguns ad hoc e provisorios podem ser imaginados. Nem e preciso 

dizer, essa interpreta,ao da ANT representa apellas minha visao pessoa!. 

o presente livro nao tem por objetivo uma apresenta,ao mais coletiva, e sim 

uma mais sistematica. Eis alguns dos testes que julguei aplic:\veis ao caso. 

Um e a exato papel atribuido aos nao h11111anos. Eles precisam ser 

alores (ver defini,ao na pag ina 64) e nao meras proje<;6es simb6licas. En

tretallto, essa atividade nao deve ser do tipo associ ado ate hoje a coisas 

concretas au objetos naturais. Assim, se determinado texto emprega um 

tipo simb6lico ou naturalista de causalidade, nao lu\ motivo pa ra inclui-lo 

no corpus da ANT, ainda que ele re ivindique isso. Por outro lado, qualquer 

estudo que atribua a nao bumanos lIll1 tipo de a, ao mais aberto que a tra-

II Vcr http://www.lancs.ac. lIk/FSS/sociology/css/antres/antres.hlm. 
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dieional eausalidade natural- e mais efic iente que a simboliea - pode per

teneer ao nosso corpus, mesmo se out ros autores nao quiserem de modo 

algum ser associ ados a essa postura. Par exemplo, um Iivro de biologia 

(Kupiec e Sonigo, 2000) pode perteneer a ANT em vi rtude do novo papel 

ativo consign ado ao gene. 

Outro teste e determinar a rumo da expli cac;iio. Sed que, no final 

das contas, a Iista daquilo que se considera social nao passa do mesmo 

reper torio Iimitado usado para explica r (sati sfatoriamente) a maiori a dos 

elementos? Se a social permanece estavel e consegue justificar um esta

do de coisas, nao e ANT. Por exemplo, nao importa quao esclarecedora 

tenha sido para todos nos, a Social Shap ing of Technology (Bijker, 1995) 

nao faria parte de nosso corpus porque 0 social e mantido estavel 0 tempo 

todo e explica a forma da mudanc;a tecnologica. POl·em, McNeill (1976), 

embora nao seja sob nenhum ponto de vista um autor ANT, estaria qua

Iificado para inciusao, pois 0 que deve ser assoe iado se modifiea quando 

se inserem ratos, virus e microbios na defin il'ao do que sera "coletado" 

numa area. Desse modo, 0 Ii vro de Cronon (1991) e certamente uma 

obra-prima da ANT porque nenhuma forc;a social oculta se faz necessa

ria para explicar a composic;iio progress iva da propria metropole. 0 mes

mo se apli caria ao trabalho no campo da cognic;ao partilhada (Hutchins, 

1995). [sso e tambem 0 que tornou boa parte da hi storia da cieneia e da 

tecnologia importante para nosso programa, explicando ao mesmo tem

po por que a sociologia da arte tem sido um companheiro fiel, sobretudo 

grac;as a influencia de Hennion (1993). 

o terceiro teste, mais dificil, seria descobrir se um estudo almeja 

reagregar 0 social ou continua insistindo na dispersao e na desconst ru

c;ao. A ANT tem sido confundida com a enfase pos-moderna na critica das 

"grandes narrativas" e no ponto de v ista "eurocentrico" ou "hegemonico". 

Essa e, todavia, uma das visaes mais equ ivoeadas. Dispersiio, destruic;ao e 

desconstruc;ao nao sao objetivos a atingir e sim obstaculos a superar. Bem 

1l1ais importante e descobrir novas j nstituic;:6es, procedilnentos e conceitos 

capazes de eoletar e reagrupar 0 social (Calla n et aI. , 2001; Latour, 2004b). 
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Bnmo Latour 

Com efeito, em muitas situac;:6es, recorrer a sociologia do sodal e 

nao apenas sensa to, mas tambem indjspensavel, pais e1a oferece uma for

ma pn\tica e oportuna de designar todos os elementos ja aceitos na esfera 

coletiva. Seria tala e pedante evitar 0 usa de no<;6es como "IBM", <cpranc;:a", 

"cultura maorr', "mobilidade ascendente", "totalitarismo", "classe media 

baixa", "contexto politiCO", (capital social ", «enxuga mento", ('construc;:ao 

social", "agente indiVidual ", "nlOtivac;:6es inconscientes", «( pressao do gru

po" etc. Mas, em situac;aes nas quais as inovayoes proli feram, em que as 

fronteiras de grupo sao incertas, em que 0 leque de entidades a considerar 

flutua, a sociologia do social nao consegue rnais encontrar novas associa

c;aes de atores. Nessa altura , a llitima coisa a fazer seria Iimitar de antemao 

a forma, 0 tamanho, a heterogeneidade e a combina<;ao de associac;aes. 

o reeurso oportuno do social tem de ser substituido pelo metoda mais 

complexo e penoso de suas assoeiac;aes. Os deveres do cientista social 

mudam concomitantemente: ja nao basta restringi r os atores ao papel de 

informantes de casos de t ipos bem conhecidos. E preciso devolver-lhes a 

capacidade de eJaborar suas proprias teor ias sobre a constituic;ao do social. 

A tarefa 113.0 consiste mais enl impor a orden1. em limi tar 0 nllmero de en

tidades aceitaveis, em revelar aos atores 0 que des sao au em acrescentar al

guma lucidez a sua pratiea eega. Para empregar um sloga n da A NT, cum pre 

"seguir as proprios atores", ou seja, tentar entender suas inovac;aes freq uen

temente bi zarras, a fim de descobrir 0 que a existencia colet iva se tornou em 

suas maos, que IlH!todos elaboraram para sua adequac;ao, quaiS definic;aes 

esclareeeriam melhor as novas associac;aes que eles se viIam for~ados a es

tabelecer. A sociologia do social funciona bem quando se trata daquiJo que 

ja foi agregado, mas nem tanto quando a problema e reunir nova mente os 

participantes naquilo que nao e - ail1da - urn tipo de esfera social. 
Uma forma mais ext rema de relacionar as duas escolas e tamar de 

emprestimo, um tanto ardi losamente, um paralelo da hi st6ria da fisiea e 

dizer que a sociologia do social permanece "pre-relativista" enquanto a 

nossa e "relativista" por intei ro. Na maioria dos casos comuns, (01110 as 

situa<;aes que 111udam muito lentamellte, 0 esquema pre-relativista se mos-
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tra favoravel e todo quadro de referencia fixo pode registrar a a,ao sem 

defon"'i-Ia demais. Mas quando a coisa vai muito depressa, as inova,iies 

proliferam e as entidades se multiplicam, temos um guadro absolutista ge

rando dados que se complicam irremediavelmente. E en tao que a solu,ao 

relativista se impiie para poder se deslocar entre quad ros de referencia e 

readquirir certo grau de comensurabilidade entre tra,os orillndos de es

quemas que se movem em diferentes velocidades e acelera<;iies. Como a 

teoria da relatividade e um exemplo bem conhecido de mudan<;a contun

dente em nosso aparelho mental, suscitada por questiies basicas, pode ser 

usada como 6timo paralelo para as maneiras gra,as as quais a sociologia 

de associa<;iies reverte e generaliza a sociologia do social. 

No que se segue, nao estou interessado em desmentir - provar que 

as outras teorias sociais estao erradas - e sim em fazer propostas. Ate onde 

iremos suspendendo a hip6tese de sen so comllm segundo a qual a existen

cia de uma esfera social oferece urn quadro legitimo de referencia para as 

ciencias sociais?12 Se os fisicos. no inkio do seculo passado, conseguiram 

livrar-se da solu<;ao de senso comum de lim eter absolutamente rigido e 

indefinidamente plastico, poderao os soci610gos descobrir novas possibili

dades de deslocamento reconhecendo na no<;iio de substancia social uma 

"hip6tese superflua"? Essa postma e tao marginal e sua chance de sucesso 

e tao diminuta que nao vejo razao para exaltar as altemativas perfeitamen

te razoaveis que poderiam, a dada altma, faze -Ia em peda<;os. Assim, serei 

teimoso e muitas vezes parcia l a fim de demonstrar daramente 0 contraste 

entre os dois pontos de vista. Para compensar essa injusti,a, tentarei ser 0 

mais coerente possivel ao extrair as conclusees mais extremas da posic;ao 

que resolvi testar. 0 teste consistira em determinar quantas questees no-
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12 Sc minha Illaneira de encarar a sociologia do social parecer lim tanto dura. e se eu 
tratar com muita petui{tncia a sociologia critica, saibam os leitores que cssa atitude e 
proviso ria. Aprenderemos no devido tcmpo como aproveitar as boas coisas de suas 
intuic;:6es originais. Se a noc;:ao-chave de padrocs (Parte II , pagina 318) nos pcrmite 
fazer justic;:a a sociologia do social, a sociologia crftica lent de esperar, receio muito. 
a ConcJusao, quando sera disculido 0 problema da relevancia polltica. 

RI'IIIIO Lafo!lf 

vas poderao vir a luz se eu me rnantiver firmemente, e m eSll10 cegamente. 

fiel a todas as obriga<;iies que esse recome,o nos for,a a assumir. E 0 teste 

definitivo sed averiguar, no final do livro, se a sociologia de associa<;iies 

conseguiu fazer as vezes de sociologia do social perfilhando tipos diferen

tes de conex6es novas e Inais atuantes, herdando assim 0 que as ambic;:6es 

da ciencia do sociallegitimavam. Como sempre, cabera ao Ieitor decidir se 

a aventura foi bem sucedida ou nao. 
Aqueles que gostam de fazer remontar uma disciplina a urn an

cestral veneravel precisam levar em conta que essa disti n,ao entre duas 

maneiras diversas de entender os deveres da ciencia social nao e absolu

tamente nova. ja estava a postos durante 0 nascimento da disciplina (pelo 

menos na Fran,a), quando ocorreu a disputa entre 0 velho Gabriel Tarde e 

Emile Durkheim, 0 vencedor.13 Tarde sempre se queixou de que Dmkheim 

abandonasse a tarefa de explicar a sociedade ao confundir causa e efeito, 

substituindo a compreensao do vinculo social pOl' um projeto politico vol 

tado para a engenharia social. Contra seu jovem adversario, ele sustentou 

veementemente que 0 social nao era um dominio especial da realidade, 

e sim um prindpia de conex6es; que nao havia 1110tivo para separar 0 "so

cial " de outras associac;iies como os organismos biol6gicos ou mesmo os 

atomos; que nen huma ruptma com a filosofia, sobretudo a metafisica, era 

necessaria para uma disciplina se tornar ciencia socia l; que a sociologia 

nao passava de uma especie de interpsicologia;14 que 0 estudo da inova<;ao, 

especial mente ciencia e tecnologia, constituia a area de expansao da teoria 

social; e que a economia precisava ser refeila de ponta a ponta, em vez de 

ser usada como metMora vaga para descrever 0 dlculo dos juros. Acima 

13 A unica introdu~ao substancial a Tarde. em ingles, c Gab riel Tarde e Terry C. Clark 
(1969), 011 Cotl'/llumicatioll and Social flljluence. Para uma visao mais recente, ver 
Bruno Latour (2002), Gabriel Tarde and tlte elld of tile sucial. Uma antiga. tradu~ao esta 
disponivel onlille. Gabriel Tarde ( 1899/2000), Social Laws: All Outline aJSociology. 

14 Em oposic;:ao a irltra-psicologia, sobre a qual ele praticamenle nada disse, ver Ga
briel Tarde (1895/ 1999), Munaci%gie el. Sociolugie. 
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de tudo, ele considerava 0 social como Urn flllido circulante que devia ser 

seguido pel os novos metodos, e nao urn tipo especifico de organismo. Nao 

cOllvem aceitarmos todas as idiossincrasias de Tarde - e sao muitas _, mas, 

na galeria de retratos dos predecessores eminentes, ele e um dos pOUCOS 

que, com Harold Garfinkel, acreditava na possibilidade de a sociologia tor

nar-se uma ci~ncia apta a explicar como a sociedade e mantida, em lugar 

de usar a sociedade para justificar outra coisa ou ajudar a resolver os pro

blemas politicoS da epoca. 0 fato de Tarde ter sido completamente batido 

pelos soci610gos do social, a ponto de mergu lhar numa existenda fantas

mag6rica durante um seculo, nao prova que ele estivesse errado. Ao COn

tnirio, apenas torna 0 presente livro aind a mais necessaria. Creio bem que, 

se a sociologia houvesse herdado mais coisas de Tarde (para niio mencionar 

Comte, Spencer, Durkheim e Weber), seria hoje uma d isciplina ai nda mais 

importante. A inda tem, sem dllvida, recursos para isso, como verenl0S no 

final do li vro. As duas tradi~6es podem ser facilmente reconciliadas, pois 

a segunda apenas retoma a tarefa que a primeira julgava ter concluido de 

uma vez por todas. Os fatores reunidos no passado sob 0 r6tulo de llln "do

minio social" sao simplesmente alguns dos elementos a agrega r, no futuro. 

em algo que nao chama rei de sociedade, mas de coletivo. 

GABRIEL TARDE, UM PRECURSOR ALTERNATIVO PARA 

UMA TEORIA SOCIAL ALTERNATIVA 

Gabriel Tarde (1843-1904), juiz e criminalista autodidata, fo i 0 pre
cursor de Bergson no College de France. 

Umas poucas cita~6es darao ideia do forte contraste entre as duas 

linhas de pensamento. Eis como Tarde (1999. p. 58) define a sociedade: 
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"1 VIas isso significa que tudo e sociedade, que todas as coisas sao socieda
des. E, fato not<ivel. a ciencia, pelo encadea mento Ingko de seus primeiros 
movimentos, tende estranhamente a generali zar a no\ao de sociedade. 

llnmo L(ltr)llr 

Fa la em sociedades celu lares - por que nao em sociedades atomicas! NeJ~ 
sequel' mencionemos sociedades de es trelasj sistemas solares. Todas as ( 1-

encias parecem fadadas a se tornar ramos da sociologia. 

Mais cur iosamente ai nda, Tarde foi diretor de uma agenda de esta

tfstica durante muitos anos, sempre acred itando em monografias e dados 

quantitativos; ainda assim, discordava de Durkhei m sobre 0 tipo de quan

tum que a sociologia devia contemplar. 

Generali zando as monadas de Leibniz, mas sem a presen~a de urn 

Deus, as projetos de Tarde (1899, 2000. 1'.75) invertem 0 liame entre micro 

e macro: 

Numa multiplicidade de formas, posto que em escala menor, . 1I1~1 mesilla 
erro vern sempre a baila - a saber, ° de a~r~di t ar que, para asslstJ~ ~o nas
cimento cia regularidade, da ordem e da ]oglca nos fen.omenos SOClaJS, ~re
cisarnos desdenhar os det-a lhes, que sao por natureza ]rregulares, e sublr 0 

baslante a fi 111 de obter uma v isao pa nonim ica do efe ito geral; que a fonte 
eo funclamcnto de toda coordcnac,:ao socia l sao um fato generico a partir 
do qual ela se desdobra em fatos particulare~, embora ~erdendo [or<;:a; em 
suma, que 0 hom em age, mas guiada pel a lei cia evoluc,:ao . N um certo sen
Udo, penso exatamente 0 contra rio. 

Isso explica a oposi <;iio radical de Tarde (1899, 2000, p. 35) 

a Durkheim. uma gera~iio mais novo que ele: 

Tal conceito e, na verdade, quase 0 extremo oposto da no.yao unilinear dos 
evolucionistas e do Sr. Durkheim . Em vez de explicar tudo pela suposta 
suprelllacia cia lei da evolu~ao, que obriga os fenomenos coleti:os? repro
duzir-se e repetir-sc indefinidamente numa certa ordClll, scm )ust lficar os 
fatos lllenores pelos maiores e a parte pelo todo, eu d~lI ,conta das sCJ~e
Ihan<;.as colet ivas do todo reuni.ndo atos elementares mll1usculos: os malO
res pelos I11cnores e 0 todo pela parte. Essa maneira de v:r os fen6meno~ 
esta destinada a provocar na sOciologia uma lransforma\ao semelhante a 
ocorrida na matematica pel a introdu.yao do ca lculo in finitesimal. 

Eis 0 1110tivQ pelo qllal Tarde (1899, 2000. p. 84-85) pode ser con 

siderado um precursor da ANT: sell melhor exemplo de conexao social e 
sempre a hist6ria e a sociologia da ciencia. Vejamos: 
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No que tang: a e~trutura da ciencia, ta lvez 0 mais imponente dos ediffcios 
h.umanos, nao ha talvez 0 que di scut ir. Ele [oi crguido a plena luz da hist6-
ria e podemos acompanhar sua evolUy30 pratica l11ente do infc io ate os dias 
de hoje ... Tudo aqui se origina do ind ividual, l1ao so os materia is, mas tal11 -
bem 0 d.esenl~o do todo e ate os t ra<;os menorcs. Tudo, inclusive 0 q ue esta 
agora d lfu ndtdo pclas mentes cul tas e e cnsinado nas escolas prima rias, 
come<;ou co~~ segredo de lim a mentel:lI1 ica, a partir da qual UI1)a peque
na chama, ~eb l ~ e ?ruxuleante. passou a em iti r seus ra ios. a principia com 
alca nce mUlto II~n ltado.e se~ dei xa~ de cncontrar obsl.kulos, para depois, 
torna l~do-s~ n,a~l s e ~~ I S bnll~ante. Indo cad a vez ma is longe, ful gir enfim 
numa IlumlOac;:ao feen ca. I-Jo)c) parece ev idente que a ciencia foi constru i
da ~ess~ m,a~e ira ; e nao e menos verdade que a d aborac;:ao de todo dogma, 
c6d lg0.Jur,ldJc~. governo Ot~ r~gime econom ico seg uiu as mesmos passos. 
Caso a ll1d ~\ res t.~ aJguma duvlda. com respeito a linguagem e a et ica, por
~ua nlo a obscllrJdadc de slIas on gens e a lentidao de suas tran s forma~oes 
Impedell1 q ue, as acompanhcmos na major parte de seu percurso, nao e 
basta nte provavel que e1as ten ham evolu ido da mesma forma? 

As entidades com que Tarde (1895, 1999, p. 96) trabalha nao sao pes

soas, mas inova,6es, quanta de mudan ,as dotadas de vida propria: 

Por i ~so, tod~ produc;:ao ,Social com cerlas ca racterIsticas marcantes - pro 
duto 1I1d ustna l. verso. formula, doutrina polil ica su rg ida em a lgum canto 
de um cerebro, 50nhos como 0 de conqllista do mundo de Alexandre -
pr~c.u ra ~e mllltipUca r em, mi l ha~es e milhoes de capias onde quer qlle 
e.:'1stam .s~res humanos e so parara quando detida pa r lima produ<;:ao rival 
tao amblclosa quant.a cia. 

Fator de grande importancia pa ra a ANT e que Ta rde (1895, 1999, 

p. 73) nao indu z a ciencia social a romper com a fil osofi a ou mesmo com a 

m etafisica: 
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Exist ir ~ diferiri a d iferenc;:a, em certo sentido, e 0 lado substancial das coi
s~s, aquila que elas rnais tem em COn1 um e que as torlla mais t ipicas. Pre
C1samos come<;a~ des~a difercnc;:a enos abster de tentar explica-Ia, jamais 
c..?me~a~do d~ ldenlldade. C01110 er roneamente faze m muitas pessoas. 
C?;n efe~to. a Idcntidade e lim minima e, como ta l. lim t ipo de diferenc;:a. 
ahas mUlto raro, do mesmo modo que 0 repollso e ti m t ipo de movi mento 
~ 0 c!rculo UI~ tipo de cli~se. Co~ec;:ar de algullla identidade primordiai 
nllpltca. n~ a: l ~em . uma s 1l1~ ula f1dade alta mente improvavcl. a u antes, 0 

obscure ml sten o de ti m ser SIm ples se d ividindo scm motivo. 

Hrrmo Ltttour 

Este liv ro sobre a ma neira de usar a ANT para reuo ir conex6es so

cia is foi orga nizado em tres partes corresponden tes aos tres deveres que a 

sociologia do social assum iu, por motivos nao m. is justificaveis: 

Como dispor as mu itas cont roversias sobre associa,oes sem restrin

gir, de antemao, 0 social a um dominio especifico? 
Como tornar plenamente rastreaveis os instrllmentos que perm item 

aos atores es tabiliz ar essas controversias? 
Por meio de quais procedimentos e possivel reagrega r 0 social nao 

numa soeiedade, m as num coletivo? 
Na prime ira parte, m ostra rei pOI' que !l a O develuos, de in icio, Iimi 

tar 0 tipo de seres existentes no mundo social. As ciencias soeiais fica ram 

excessiV3111ente timidas quanta a revelar a vas ta complexidade das associ a

,oes com que se depararam " Argumentarei que e passive! ali mentar, por 

assim di zer, as controversias e aprender como nos tomarmos bons relati

vistas - sem duv ida, uma prepara,ao necessaria antes de explorar novos 

territorios. Na segunda pa rte, mostrarei como rast rear conex6es soeia is 

acompanha ndo 0 trabalho fe ito pa ra estabili za r as controversias suscitadas 

na primeira. Tomando uma met:ifora da ca rtogralia, eu dir ia que a ANT 

p rocuro u tornar 0 mundo social 0 mais achalado passlvel para garantir a 

total visibilidadc de qualquer vinculo novo. Por fim , conclu irei revelando 

por que a tarefa de reagregar 0 coletivo se justifica plenamente, mas so 

depois de abandonarmos 0 recurso da sociedade e da "explica,ao social". 

Se e certo que as visoes de sociedade sugeridas pelos soci6logos do social 

eram, sobretudo, wna ma neira de ga rantir a paz civil durante 0 pri mado 

do modernismo,'6 que ti po de vida coletiva e que especie de conheeimen-

IS Deixei de lado, neste livro, a questao da soc.iologia qu,Ullitativa, nao por acredilar 
mais ern dados qualitalivos, mas porquc a pr6pria definilt3.o de qual clumltwI/ adotar 
cSla em jogo nas difcrcnlcs defi lli~6es do velDI' social que pretendo seguir aqui. 

16 A primeira instancia das expressoes "sodologia" c "cicncias sociais" encontra-se 
no ramoso panfieto Quest-ce que Ie Tiers-flat? de Emmanuel Joseph Sieyes (1748-
1836). onde estc autor designa a i'usao dc lodas as "ciencias de gabinctc" m\ arle de 
govcrnar. Ve r Frederic ;\udren (no pre!o), Les juristes et les sociologues. 
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to deverao reunir OS sociologos de associa~ees quando 0 modernismo for 

posto em duvida e a tarefa de descobrir modos de coabita~ao se tornar 

mais importante que nunca? 

De certo modo, este Iivro lembra um guia de viagem por llln ten'eno 

ao mesmo tempo inteiramente banal- 0 mundo social a que estamos acos

tumados - e completamente exotico: precisamos aprender como ir rna is 

devagar a cada passo. Se estudiosos consplcuos nilo acharem dign ificante 

comparar os prolegomenos de uma ciencia a um guia de viagem, ten ham 

a bondade de recordar que "aonde ir" e "0 que vale a pena ver ali" nada 

mais silo que um modo de d izer com simplicidade, em nossa lingua, 0 que 

pomposamente se entendia em grego pela palavra "metodo" ou, pior ain

da, "metodologia". A vantagem do guia de viagem sobre llln "discurso do 

metodo" e que ele nao pode ser confundido com 0 territorio ao qual esta 

meramente sobreposto. Um guia de viagem pode ser lido ou esquecido, 

relegado a um. mochila, besuntado de manteiga e ca fe, rabiscado, privado 

de algumas paginas que vao acender 0 fogo da churrasqueira. Em suma, da 

sugestees em vez de se impor ao lei tor. Isso posto, 0 livro nao e um album 

cheio de belas paisagens oferecidas ao visitante pregui~oso demais para 

sair a passeio. E endere~ado a praticantes como um manua l que os ajuda

ra a encontrar 0 caminho depois que se perderam nas vizinhan~as. Para 

outros) temo ell) 0 livro pennaneceni inteiramente opaco) pois os vinculos 

sociais a tra~ar nunca poderao ser confund idos com os que eles foram ins

truidos a seguir. 
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Il'Itrodu~(jo a Parte I 

COMO SE ALIMENTAR DE 
CONTROVERSIAS 

A semelhan~a de todas as ciencias, a sociologia come~a pela per ple

xi dade. A como<;ao pode ser registrada de varias maneiras. mas e sempre 

a presen<;a paradoxal de algo ao mesmo tempo invisivel e tangivel, aceito 

111as surpreendente, mundano, nlas de Ulna sutileza desconcertante que 

desencadeia a tentaliva apaixonada de domar a fera do social. "Vivemos 

em grupos que parecem firmemente estabeleeidos; mas, en tao, como se 

transformam com tamanha rapidez?" "Somos levados a fazer coisas por 

intermedio de Qutras agendas sabre as quais nao exercenlOS nenhum C011-

trole e que parecem absolutamente 6bvias, costumeiras." "Pesa sabre n6s, 

invisivel, alga mais s61ido que a a<;o, e no entanto incrivelmente instavel." 

"He for<;as estranhamente similares as estudadas pelos cientistas naturais, 

mas, ao mesmo tempo, distintas." "Essa intrigante mistura de resisteneia 

obstinada e eomplexidade perversa pareee inteiramente aberta a indaga

<;oes, contudo, desafia a toda investiga<;ao." Seria dificil encontrar um eien

tista social que nao se sinta atordoado com uma au outra dessas afirma<;6es 

perturbadaras. Tais enigmas nao eonstituiriio a fonte de nos sa libido sciel1-
di? 0 que nos leva a devotar tanta energia a sua deeifra<;ao? 

Ha, porem, U1113 distancia cada vez maior entre 0 que provoca esses 

choques sueessivos e as solu<;6es eneontradas para explica-Ios. Argumen

tarei, na Parte 1, que embora a eompreensao da sociologia seja correta, as 
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solUl;oes sugeridas por uma defini~ao restrita do social adulteraram. de 

varias maneiras, tudo quanto era produtivo e cientifico nelas. Por isso ten

ciano reexaminar e dissecar cad a unla dessas questoes para renovar nossa 

defi ni,ao do que e uma associa<;ao. 

Fiel aos principios relativistas, ao inves de dividir 0 dominio do so

cial, como rnuitos manuais de sociologia, em uma Iista de atores, metod os 

e dominiosjti considerados membros da esfera social, orga ni zei a primeira 

parte da obra por tipos de cont roversias em torno do que comp6e esse 

universo. Acho possivel traba lhar com as principais intui,oes das ciencias 

sociais exam inando cinco grandes incertezas:17 

• a natureza dos grupos: 1,,\ varias form as contradit6r ias de se atri

buir identidade aos atores; 

• a natureza das a~oes: em cad a curso de acyao, toda uma variedade 

de agentes parece imiscuir-se e deslocar os objetivos originais; 

• a natureza dos objetos: 0 tipo de agencias que participam das inte

ra~oes permanece, ao que tudo indica, aberto; 

• a natu reza dos fatos: as vinculos das ciencias naturais com 0 res

tante da sociedade parecem ser constantemente Fonte de controversias; 

• finalmente, 0 tiro de estudos realizados sob 0 r6tulo de ciencia 

do socia l, pOis nunca fica claro em que se ntido exato se pode dizer que as 

ciencias socia is sao empfricas, 

o que lornou a ANT tao implallsivel foi que, primeiro, as cinco 

i ncertezas devem ser empilhadas umas sobre as outras e cad a uma delas 

torna a anterior ainda mais intrigante ate que algum sentido comum seja 

alean,ado - mas s6 no final. A maior ia dos usuarios da ANT ate agora nao 

teve muita paciencia para esperar e eunio posso culpa-los por is so" 
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17 Preferi "inccrlczas" - numa alusao velada ao "principio de incerteza" - porquc !laO 

e passive! decidir se esta esta no observador ou no feno meno observado, Conforme 
veremos,o analisl<I nunca sabc 0 que os alores ignoram, e os .!.lores sahem 0 que 0 

ohscfvador ignora. Por isso. 0 social precisa ser rcagregado. 

18 Para. os Icilorcs inlcrcssados em estudos sobre ciencia, faria mais senlido ler primeiro 
o Capitulo 4 - p. 129- e devorar depois as outras fOlli es de incerteza llma par uma. 

B",,,ol.(lllIlIr 

o leitor descobrin\ aqui uma sene de instru~oes complicadas 

para tornar 0 deslocamento mais arduo e penoso. E 0 motivo e que 

pretendo romper com 0 habito de ligar as no~oes de "sociedade", "fa 

tor social" e "explicayao social" a uma slibila aeelera,iio na descri~ao. 
Quando os soci610gos do social pronunciam as palavras "sociedade", 

"poder", "estrutura" e "contex to", dao enl geral UJn sa Ito adiante para 

conecta r um vasto conjunto de vida e hist6ri a, mobili za r for ,as gigan

teseas, detectar padroes dramaticos a partir de intera,oes confusas, ver 

por toda parte, nos casos a mao, ainda mais exemplos de tipos bem 

conhecidos e revelar, nos bastidores, algumas for~as ocultas que man i

pulam os corcIeis. Nao que es tejam enados: com efeito, antigas rela~oes 

socia is foram apresentadas de modo a parecer que fornecem uma expli

ca~ao pronta para muitos assuntos intriga ntes. Mas ji e tempo de olhar 

com mais cuidado 0 tipo de agregados ate agora reunidos e os modos 

como eles se conectaOl llns com Qutros, 
Quando desejamos descobrir os novoS e inesperados atores que sur

giram hi poueo e ainda nao sao membros bOlwfide da "sociedade", temos 

de viajar por outras plagas, munidos de um instrumental bem diferente. 

Con forme veremos, hi tanta diCeren,a nos dois empregos da palavra "so

cial " quanto entre aprender a dirigir por uma rodovia ja existente e ex

plorar pela primeira vez 0 territ6rio acidentado em que llma estrada foi 

planejada contra 0 desejo de muitas comu nidades 10cais.19 Nao resta du-

Os ja ramiliarizados com a ANT acharao mais f.icil come~r pelo inleriudio, p. 205. 

19 Uma leitora, perguntando de que muJo Ilossa leoria do social pode se recollciliar 
com a sOciologia "orlodoxa~ apresentou a guisa de objc~o 0 modo como os doentcs 
de AIDS se Illobilizam em grupo. Considerando os "movimcnlQS soc iais" tradicio· 
l131s, pareceu-Ihc que as organizac;oes de padcnlcs se enquadravam "'IS c.lefi nic;:oes 
"'convcncionais" do social. iSlO porque cia esqueceu colTlpletamente quao profun· 
damente inovador foi, para oS pacicnlcs, fazer politica com retrovirus. Para n6s, 
por oulro lado, 0 ativislllo da AIDS e, de lim modo mais geml, das organizac;:ocs de 
pacientes. constitui exatamente 0 tipo de inovac;:ao que exigc Jcflllic;:oes novas do 
social. Ver Steven Epstein (1996), Impure Science. Aids, Activism (1"'/ tlu: Politics of 
Kllowledge; Michel C::\llon c Vololona Rabeharisoa (1999), Le Pouvoir des Malndes; c 
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vida de que a ANT prefere viajar sem pressa, por pequenos atalhos, a pe e 
pagando do proprio bolso 0 custo do deslocamento. 

o motivo dessa mudan <;a de ritmo e que, em lugar de assumir uma 

postura sensata e impor de antemao um pouco de ordem, a ANT se con

sidera mais capaz de vislumbrar ordem depois de deixa r os atores desdo

bra rem 0 leque inteiro de controversias na s quais se meteram. E como se 

dissessemos aos atores: "Nao vamos tentar disciplinar voces, enquadra-Ios 

em nossas categorias; deixaremos que se atenham a se us proprios mundos 

e so entao pediremos sua explica<;iio sobre 0 modo como os estabelece

ram". A :arefa de defin~r e ordenar 0 social deve ser deixada aos proprios 

atores, nao ao analista. E por isso que para recuperar certo senso de ordem 

a melhor soluc;ao e rastrea r conex6es entre as proprias controversias e na; 

tentar decidir COmo resolve-las. '· A busca de ordem, rigor e padrao nao e 

de modo algum abandonada, apenas reposicionada um passo a frente sob 

a forma de abstra,ao, para que os atores possam desdobrar seus proprios e 
dlverso~s cosmos, poueD importa quao irracionais pare~am . 21 

E esse nivel mais al to de abstra<;ao na teoria social que torna di -
- - -
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Ni~olas ~()dier (2003), Lq:ons PolitifJlles de I'Ppidemie de Sid", Esses livros 1110stram 
iUfi'lO,~;pl~amente ,as p~~soas esquccem as nov,lS associa~oes e as incJUCI1l em sua 
{e llI~ao cOl1venclOnal de socicdade, 

20 UI~ exemplo fasciname cia riqueza dessa abordagem esta no li vro de Boltan 'ki e 
Thevenot, 0 ,1 !uStijiCtl!iOIl, Nessa obra de f6lego. os autores Illostram ser POS:ivc! 
encol1t~ar lima ,ordem bemA m~is salida quando se aceita que cidadaos fran~eses 
c~muns. envol~'dos em pole'nJc~s nas quais prccisam justificar slias posic;:oes, po
dem reCo rrcr nao a lim, '.nas a selS principios comp/elos de J'ustificarao (as C't' 
Ordens de Val 'M 'd ,. d . I ,. . " < I es ou or, erca o. ill us lna, C1vICQ, Domestico Illspirado 0 .. _ ) 
qua'· · I ' " plnlaO, aos 

IS acresccntaram (epOIS um,a P~~s ivel just ifica.y<lo Verde. Ver Claudenc Lafaye c 
~aurenl 111eveno l (1993). Une JlJstif,cation ecologique? Conjlils dans 1i1111ellageme1lt 

{! la nature, Em~ora css~ principios fossem incompatlveis, os sOci6I ogos,~dando 
urn p~so rumo a abslra~ao, pudera rn ainda ass im lorna-los compan\.veis, E esse 
magnifico exemplo do poder da relatividade que procuro imitar aqui, 

2 1 SomenlC na Parte II Iralaremos do problema da eSlabil",zara"o Ie I ,. p 
• - . ' 'I' ( con rovcrslas, or 

razocs que s6 iTIalS tarde ficarao claras os sociulogos do social _ . 
I d ' . ' . . nao conscg lllram man er as 015 mOVllllentos separados, 

Bnmu L"lollr 

ffei! apreendel' a ANT num primeiro momento. Contudo, semelhante 

mudan,a lembra 0 que um cartografo faz quando procura registrar a 

forma de uma costa estrangeira num peda,o de papel. Poderia se es

for,ar para dar aos diversos relatorios enviados pelos exploradores um 

formato geometrico - as baias devem ser circulos, os cabos devem ser 

triangulos e os continentes devem ser quadrados. Mas, apos constatar 

a tremenda mi xordia criada pOl' esses registros, nenhum dos quais se 

adapta perfeitamente a fonnas predeterminadas, ele acatara com gosto 

qualquer proposi,iio que substitua a busca de rigor geometrico por uma 

grade ca rtesiana totalmente abstrata. Depois, usani esse esquema vazio 

para, com a maior paciencia, esboc;:ar a pr6pria costa, desenhando-a oa 

forma tort uosa que a historia geologica the imprimiu" Embora possa pa

recer tolo registrar todos os pontos relatados simplesmente pOT latitude e 

longitude, mai s tolo ainda seria insistir em que sejam conservados ape

nas os dados enquadraveis nUIl1 formato geometr ico predetenninado. De 

igual modo, a ANT sustenta ser possivel rastl'ear rela,6es mais solidas 

e descobl'ir padr6es mais reveladores quando se encontra um meio de 

registrar os vinculos entre quadros de refenlncia instaveis e muraveis, 

em vez de tentar es tabili za r um deles. A sociedade nao e mais "a pro

ximadamente" feita de "individuos", "culturasll 
Oll «Estados-nacroes" do 

que a Africa e "aproxi111adanlcnte" um cfrcuio, a Franc;:a lun hexagono e 

a Cornualha um triangulo. Nao 1,,\ nada de espantoso ni sso, pois toda 

disciplina cientifica e um lento treinamento para se perceber 0 tipo certo 

de rel ativismo a sel' aplicado aos dad os disponiveis. Por que somente a 

sodologia estaria proibida de inventar seu proprio caminho e obrigada 

a ater-se ao 6bvio? Agora que as ge6Jogos aceitaram a no,iio de platafor

mas continentais rigidas e frias flutuando Iivrell1ente sobre 0 leito quente 

e pastoso, que se projeta das profundas fendas oceanicas, os geologos nao 

se encontram, por assim dizer, em "terreno mais firrne"? Similarmente, 

a ANT alega que encontrarell1os uma maneira bem mais cientffica de 

construi r 0 ll1undo socia l, caso nos abstenhall10s de interromper 0 fluxo 

de controversias. Tambem nos devemos achal' nosso terreno firme: sobre 
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areias movedi~as. Ao contra rio do que se costuma di zer, 0 relativismo e 
urn modo de flutuar nos dados, niio de mergulhar neles. 

Entretanto, metaforas tomadas de emprestimo a cartografia ou a fi
sica deixam de funcionar Oluito rapidamente quando 0 leque de incertezas 

a ser assumido pelos sociologos de associa~iio come~a a se desdobrar. Em 

algumas situa~6es extremas, os .tores parecern ter uma capacidade impres

sionante de discord.r de tudo 0 que os sociologos supostamente tomam 

como dado a fim de iniciar seu traba lho. Abandonar 0 quadro de referen 

cia fixo oferecido pelo eter, como fizerarn os fisicos, parece em retrospecto 

um caso muito simples, comparado aqui lo que teremos que renunciar se 

quisermos deixar os atores livres para desdobrar a plena incomensurabili

dade de suas proprias a~6es corn as quais os mundos sao feitos. " Estejamos 

preparados para esquecer fun~iio, estrutura, psique, tempo e espa~o, alem 

de quaisquer outras categorias filosoficas e antropologicas, nao irnporta 

quao profunda mente pare~a rn estar emaizadas no senso comum. 

Voltando ao exemplo do cartografo, e como se ele tivesse de lidar nao 

apenas com m(!ltiplos relatos de exploradores, mas tambem com multiplas 

grades de proje~iio em que cad a ponto exigi sse suas proprias coordenadas 

ad hoc. Frente a taOlanha balbUrdia, e possivel se decidir par restringir 0 

leque de controversias ou levar em conta todas elas. A primeira solu~ao 
pre-relativista fu nciona bem, mas pode limitar a sociologia a situa,6es ro

tineiras, frias, pacificas. A segunda solu,iio relativista enfrenta situa,6es 

conturbadas, quentes e radicais, mas entao ten10S de permitir que as (on 

troversias se desdobrem inteiramente. Tentar harmonizar as duas posi,6es 

seria absurdo porque as controversias niio siio um mero aborrecimento a 

evitar, e sim aqu ila que permite ao socia l estabelecer-se e as varias ciencias 

sociais contribuirem para sua constru,iio. Muitas das dificuldades no de-
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22 "Fazedoras de mundos" seria lima boa expressao (vcr Nelson Goodman [19881 
W~y: of W~rld Makil/g)~ nao fosse pel~ conccp~ao de "fazer': ncla implicita, c a de~ 
fim~ao de . ~m mundo. Essa expressao e, paiS, provisoria ate podermos redefin ir 
o construllv)smo - p. 130 - c, bem depois, u que significa compor "urn mundo 
comum" - p. 351. 
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senvoiviJllento dessas disciplinas provieram da recusa a teori zar suficien

temente e da equ ivocada tentativa de apegar-se ao senso comum mesclada 

a um anseio inoportuno por relevancia politica. Tal e a posi~ao extrema 

que procurarei sustenta r a todo custo. 0 problema e que, em suas viagens, 

os leitores terao de sobreviver com uma estranha dieta: irao se alimentar 

de controversias sabre a constit~ui,ao do social. 
A viagem com a A NT, lamento dizer, sen! penosamente lenta. Os 

movimentos serao a todo instante interrompidos, embara~ados, suspensos 

e desviados pelos cinco tipos de incerteza. No mundo que a ANT tent a per

correr, nenhum deslocamento parece possivel sem traslados caros e cansa

tivos. Os sociologos do social parecem pairar COInO anjos, transporta ndo 

poder e conex6es quase imaterialmente, enquanto 0 estudioso da ANT 

tem de arrastar-se como uma formiga, carregando seu pesado equipamen

to para estabelecer ate 0 mais insignificante dos vinculos. No final do livro, 

procuraremos resumir 0 que dist ingue um bom de um mau traba lho com 

a ANT - um teste crucial de qualidade - fazendo tres perguntas: todas as 

dificuldades da viagem foram identificadas? 0 custo total da jornada de 

uma conexiio a outra foi devidamente pago? 0 viajante nao trapaceou pe

gando carona, as ocultas, com uma "ordem social" ja existente? Enquanto 

isso, meu conselho e levar a menor mala possivel, nao esquecer de comp rar 

a passagem e estar preparado para as atrasos. 
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PRIMEIRA FONTE 
DE INCERTEZA: NAO HA 

GRUPOS, APENAS FORMAC;AO 
DEGRUPOS 

Por onde come<;annos? Como sempre, 0 melhor e come<;ar em 

meio as coisas, in medias res. Que tal a leitura de um jornal? Sem dllvida, 

temos al um ponto de partida tao bom quanto qualquer outro. Quando 

o abriI110S, e como uma chuva, uma itlundac;:ao, u.ma epidemia, llma peste. 

A cada duas linhas, um 0 redator deixa um tra<;o de que um grupo esta 

sendo feito ou desfeito . La es ta 0 executivo~chefe de uma grande empresa 

lamentando que, apos cinco anos de fusiio, os di versos ramos da firma 

ainda nao estejam plenamente integrados. Pergunta~se como "promover 

uma cultura empresarial comum", Algumas linhas abaixo, um antrop6-

logo explica que nao existe nenhuma diferen,a ''''tnica'' entre hutus e tut~ 

sis em Ruanda, mas, de fato, uma "diferen<;a de classe" instrumentalizada 

pelos colonizadores e depois "naturalizada" como diferen<;a "cultural ". Na 

seC;ao de cartas, um escoces lembra aos leitores a "Gloriosa Alian<;a" en~ 

tre a Fran<;a e Maria, rainha da Escocia, motivo pelo qual este pais nao 

partilha a violenta eurofobia dos ingleses. Um correspondente da Fran<;a 

tenta explicar por que as garotas argelinas de segunda gera<;iio VaG a esco~ 
la com 0 Vell islamico e sao vistas par seilS professores COlUO C( fanaticas') 

que "se excluem" da Republica Francesa. Na se<;ao Europa, aprendemos 

que funcionarios da UE estao cada vez mais pensando "como europeus" 

e ja nao se mostranl tao «\eais as sua s nacionalidadesn
. Na se<;:ao Mlisica, 
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uma disputa feroz divide conjuntos barrocos segundo 0 estilo adotado por 

cada um. uns acusando os outros de "modernistas", "inimigos da tradi

~ao" e "academicos". Na se~ao Computadores, 0 redator zomba do apego 

dos usuarios de Macintosh as suas maquinas ridicul.mente marginais e 

aventa uma "interpreta~iio cultural" para aquilo que chama de uma for

ma de "tecnofanatismo". Mais adiante, um colun ista pred iz que 0 !raque, 

em bora suas fronteiras sejam muito recentes, sobreviven\ como na~ao e 

nao se fragmentari de acordo com as vel has Ii nhas divisorias de religiiiO e 

"zonas de influencia" historicas. O utra coluna iron iza a acusa~ao de que os 

crfticos da guerra no Iraque sao "antiamerkanos". E por al va i. 

Reiacionar-se com um au outro grupo e um processo sem tim 

constituido par l a~os incertos, fnlgeis, controvert idos e mutaveis. Nao e 
curioso? Se apenas segulssemos as pistas dos jomais, a principal postu

lado da sociologia seria que, a qualquer momenta, os atores podem ser 

enquadrados num grupo - as vezes, em ma rs de um. No entanto, quando 

lemos os teoricos socia is, parece que a questiio mais importante e mais 

urgente consiste em descobrir com qual grupo e preferivel iniciar uma 

pesquisa socia l. Devemos considerar as agregados socia is como reali 
dades constituldas par "indivlduos" "organizaraes" "classes"" .... 

, l"' • papels, 
"trajetorias de vida", "campos discursivos", ((genes egoistas", "fonnas de 

vida", "redes sociais"? Esses te6ricos nu nca se ca nsam de designar certas 

entidades como reais, solid as, comprovadas au estabelecidas, en qua n

to criticam outras como artificiais, imaginarias, transitorias, fantas io

sas, abstratas, impessoais au dest ituidas de sentido. Devemos enfatizar 

o nlvel micro das intera,aes au consideraremos mais importante a nivel 

macro? Nao seria melhor ver nos mercados, empresas ou redes as ingre
dlentes esseneiais de nossa vida coletiva? 

Ainda que a nossa experiencia mais comum do mundo social e de 

sermos, simultaneamente, alvo de diversos apelos posslveis e contraditorios 

de reagrupamento, parece que a decisao mais importante a tomar, antes de 

nos tornarmos cientistas sociais, e reconhecer quais ingredientes ja existem 

na sociedade. Em bora seja obvio que somos recrutados para pa rticipar de 
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um grupo por uma serie de interven,aes que dao visibilidade aqueles que 

argwnentam em favor da relevancia de um agrupamento e da irrelevancia 

de outros, tudo acontece como se as cientistas socia is tivessem de postular a 

existencia, "I" fora", de um tipo real e de outros conjuntos falsos, obsoletos, 

insignificantes all artificiais. Be.m sabemos que a primeira caracteristica do 

mundo social e 0 constante empenho de algumas pessoas em desenhar [ron

teiras que as separem de outras; mas as sociologos do social consideram que 

a pri ncipal caracteristica desse mundo consiste em reconhecer, independen

temente de quem as t ra~a e com qua is ferramentas, a existencia inquestio

navel das fronteiras. Fato ainda ma is estra nho, enquanto cientistas sociais, 

economistas, h istoriadores, psicologos e cientistas politiCOS se ocupam de 

suas colunas de jomal, dell10nstra~aes, aulas, relat6r ios, pesqLLisas, com is

saes e estatisticas para melhor delinir e redelinir grupos, para as teorias so

ciais ainda e como se a existencia de atores relevantes nao dependesse em 

nada dessa quantidade enorme de traba lho executado pelos protissionais, 

ou, pior ainda, e como se esse inevitavei circuilo reflexivo impedisse a socio

logia de se tornar uma ciencia. Mas quem saberia invocar 0 "inconsciente" 

sem Freud? Quem denuncia ria a "aliena~ao" sem Marx? Quem se considera

ria de I(dasse media alta" sem a estatistica social? Quem se senti ria "europeu') 

sem os editoriais da imprensa liberal? 
Resumindo: enquanto para as sociologos, a primeiro problema pa

rece ser determinar LlIn grupo privilegiado, nossa experiencia mais co

mum, se Ihe formos lieis, ensina-nos que existem inumeras fonna~aes de 

grupo e alistamentos em grupo conlraditorios - atividade para a qual as 

cientistas sociais. inquestionavelmente, contribuem de maneira decisiva. 

Portanto, a escoU)a e clara: ou seguil110s os teoricos socia is e iniciamos 

a jomada deterlllinando de inicio que tipo de grupo e nlvel de analise 

iremos enfatizar, ou adotamos as procedimentos dos atores e sal mas pelo 

mundo rastreando as pistas deixadas pelas ativ idades deles na fonna~iio e 

desmantelamento de grupos. 
A primeira [onte de incerteza com a qual devemos aprender e que 

nao h<l grupo relevante ao qua l possa ser atribuido 0 pode r de compor 
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agregados socia is. e nao ha componente estabelecido a ser utilizado como 

ponto de partid a incontroverso.21 Muita pesq uisa sociologica come,ou de

terminando um ou mais t ipos de agrupamentos. se desculpando profusa

mente antes poressa lim i ta~ao um tanto arbi lTaria - imposta) como muitas 

vezes se argumenta. pela "necessidade de restr ingir 0 alcance da investi ga 

,ao" ou pelo "direito que tem 0 cienlista de defi ni r seu objeto". Mas esse 

nao e de for ma alguma 0 tipo de determina,ao. 0 t ipo de obr iga,iio. 0 tipo 

de defesa com que os soci610gos de associa,oes deseja m come,a r. 0 dever 

deles nao e estabili za r - in icialmente. quer seja por uma questao de c1 are

za. conven iencia ou raciona lidade - a lista de agrupamentos que compoem 

o socia l. Bem ao contnirio: seu ponto de pa rtida tem de ser justamente as 

controversias acerca do agru pamento a que algw!m pertence. inelui ndo. 

e e1aro. as dos cienti stas socia is em torno da composi<;ao do mundo socia l. 

Se alguem me dissesse que palavras como "grupo". "agrupamento" 

e "ator" nao tem senlido. eu responderia: "Nao tem /11esmo". 0 vocabulo 

"grupo" e tao vazio que nao explicita nem 0 tamanho nem 0 con tell do. Po

deria ser aplieado a U/11 planeta ou a um individuo; ;\ Microsoft e a minha 
familia; a plantas e a bab uinos. Foi por isso que 0 eseolh i. 

Esse e um ponl o importante do vocabuhirio da ANT com 0 qual 

devo famili ari zar 0 leilor desde jn. para que ele nao confunda a linguagem 

do presente Iivro pelo terri Iorio que iremos percorrer. Preferi um vocabu

hirio ma is geral. mais banal e mesmo mais vul gar. pois assim nao h3 r isco 

de confu ndi-Io com 0 idioma tao prolifieo dos pr6prios atores. Os soei6-

logos do social quase sempre faze m exatamente 0 contnirio. Estiio sempre 

prontos a produzir te rmos precisos, bem escolhidos e sofisticados pa ra ex-
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prilllir aquilo que eles dizem que os atores dizem. Mas entao correm 0 ris

co de confundir as duas metalinguagens - pois tambem os atores possuem 

sua propri a metalinguagem elaborada e plena mente reflexiva. Se praticam 

a soc iologia critica. ha 0 perigo ainda maior de ca larem por completo os 

atores. A ANT prefere usaI' 0 que chamad amos de il'lJra lil'lguagem. algo 

que nao possui outro sentido alem de perm itir 0 deslocamenlo de um qua

dro de referencia a outro. Em mi nha experiencia, essa e a melb~r maneira 

de faze r com que 0 vocabu l<irio dos atores seja ouvido em alto e born som 

- e em nada me aborrece 0 fato do ja rgao dos cientistas socia is estar sendo. 

ele si m. desprezado. Se eu tivesse fazer uma Iista das caracteristicas que 

deve ter uma boa deseri<;ao ANT - e isso representari a urn bom ind icador 

de qua lidade -, perguntaria: os conceilos dos atores figurariam como mais 

Jortes que 0 do analista? Ou 0 proprio analista monopoli zar ia 0 discurso? 

No que toca aos rel atos escritos. e1es exigem um julga mento preciso. mas 

d ifk il : 0 texto que comenta diversas cita<;oes e documentos e mai s. menos 

ou tao interessante quanto as expressoes e ati tudes dos atores? Se e f;\cit 

para voce passa r por estas provas, entao a ANT nao lhe d iz respeito. 

UMA LI STA DE T RAy OS DEIXADOS PELA FORM AyAO DE 

GRU POS 

Nao ha motivo para se chegar a conclusao de que devemos desespe

rar da cienc ia social por causa das ll1uitas disputas entre os teoricos socia is 

e entre os pr6pri os atores sobre 0 que seri a 0 componente basico da so

ciedade. A ANT nao afirma que li m dia sabe remos se a sociedade e "real

mente" fe ita de pequenos agentes ind ividuais calcul istas ou de portentosos 

macroatores; ne m afirma que. como vale tudo, a pessoa pode escolher seu 

candidato favorito ao acaso. Ao eontra rio. chega it conclusao relativista. 

isto e. cientifica. de que essas controversias proporcionam ao analista os 

recursos necessar ios para rastrear as conexoes socia is. A ANT sustenta 

apenas qlle. ul1l a vez acostu11l ados a esses l11uitos quadros de refereneia 
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mutaveis. chega remos a uma boa compreensao de como 0 social e gerado, 

porquanto a conexao relativista entre quadros de referencia permite um 

julgamento rna is objetivo que as posi,6es absolutas (ou seja, arbitr;\rios) 

sugeridas pelo senso comum. Eis 0 motivo pelo qual e tao importante nao 

come,ar por pronunc iamentos do tipo: "Os agregados sociais sao consti 

tuidos principal mente de (x)". Nao faz diferen,a se (x) representa "agellle 

individual ", "organizaC;:6es", "rac;:a s", "pequenos ~a ndos'" "Estados", "pes

soas", "menlbros", "fon;a de vontade", "libido", "biografias", "campos" ou 

seja Ii 0 que for. A ANT, pura e simplesmente, nao considera slla fun<;iio 

estabilizar 0 social em nome das pessoas que estuda: este e 0 dever dos 

"proprios atores", urn cl iche satani zado que logo examinaremos. 

Embora, a primeira vista, possa parecer mais facil para os soci6lo

gos estabelecer um grupo, em vez de mapear as controversias em torno da 

form a<;iio de grupos, ocorre exatamente 0 contl'<lrio e por boas raz6es em

piricas. As form a<;6es de grupos deixam muito mais tra<;os em sua esteira 

do que as conex6es ja estabelecidas, as qua is, por defi nj<;20, devem perma

necer mudas e invisiveis. Se urn dado conjunto ai esta pura e simplesmen

te, entiio e invisivel e nada se pode di zer a sell respeito. 0 conjunto nao 

deixa rastros e, portanto, nao gera nenhwna informac;:ao: se e visivel. esta 

se fazendo e geran! dados novos e interessantes. A solu<;iio e substituir a 

Iista de agrupamentos compostos de agregados sociais - tarefa impossivel 

- pel a de elementos sempre presentes em controVl!rsias a respeito de grupos 

- tarefa bem rna is simples. Essa segund a Iista e sem dllvida mais abst rata, 

pois envolve 0 trabalho necessario para deli nea r qualquer agrupamento; 

ao mesmo tempo, pon!m, gera muito mais dados, porque toda vez que urn 

novo agrupamento e mencionado, 0 mecanismo de fabrica<;ao respons"vel 

por mante-Io vivo se torn a visivel e, portanto, passivel de ser rastreado. Se, 

apos cento e cinquenta anos, os sociologos ainda nao sabem com clareza 0 

que vern a ser um agregado social "correto"," e muito mais simples aceitar 
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que em qualquer controversia a respeito da forma~iio de grupos - inclusi

ve, e claro, as disputas academicas - alguns itens sempre estarao presentes: 

se faz corn que os grupos falemi antigrupos sao mapeados; novos recursos 

sao procurados para consolidar-Ihes as fronteiras; e profissionais com sua 

parafernalia altamente espedalizada sao mobilizados. 

Primeiro, para deli nea r um grupo, quer seja necessa rio cria-Io do 

nada ou simplesmente restallra-lo, cUlllpre di spor de "porta-vozes" que 

"falem pela" existencia do grupo - e eles as vezes sao bastante tagarelas, 

como fica claro pelo exemplo dos jornais. Mas nao importa 0 exemplo 

que se tOllle, sejam feministas que possuem caes na Califo rnia , cossovares 

na ex-Servia, "chevaliers du tastevin" em minha Borgonha natal, achua

res na Amazonia, con tad ores, antiglobu listas, soci61ogos da ciencia, egos, 

trotskystas, operarios, for<;as de mercado, conspira<;6es etc., todos necessi

tam de pessoas definindo quem sao, 0 que deveriam ser e 0 que foram. Es

tao sempre em a,ao, jLlstificando a existencia do grupa, invoca ndo regras 

e precedentes - e, como veremos, opondo lima defini<;iio as demais. Os 

grupos nao sao caisas silenciosas, mas 0 pradllta provis6rio de um rumor 

constante feito por milh6es de vozes contraditorias sobre 0 que vem a ser 

urn grupo e quem pertence a ele. Pense-se na massa de falas e escritos acu

mulada para delinear este conjunto extraordinario: 0 H omo oecol1omicu.s.25 

Nilo existe grupo sem oficia l de recrutamento. Nao hi rebanho de ovelhas 

sem seu pastor - com se u cao, cajada, pasta com todos os certificados de 

vacina<;ao, papelada para obter subsidios da UE. Se voce ai nda acredita que 

conrurme u lamunhu, de Pequeno a XXL. A origem de semdhante equivocu e os 
modus de evita-Jo 56 serao lmtados na segunda parle do li vro - vcr p. 253. 

25 Gabriel Tarde (1902) , Psychologie bcol1omique. A principal obra aillua e Karl Po
lanyi (1944), TI,e Great Tram/ormatioll, mas veja tambem AJbcrt 0. Hirshmann. 71le 
Passions al/d the Interests , c Michel Ca li on ( IY98b), TIle Laws ofllle Markets, bem 
como as areas de antropologia c cconomia. Para estudos cmpfricos recenlcs sobre a 
perspectiva da ANT, ver Fabian Municsa (2004), Des marches comme algorithmes: 
sociologic de fa (otatioll elecLroniqlle a fa Bourse de Paris. e Vincent Lcpinay (2003), 
Les t ommles du wardu!. Erlmo-Eco llolllie d'ltlle illrJovation jillllt1ciere: res produits a 
capital garallti. 
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grupos como 0 "i ndividuo" existem "por si mesmos", procure lembrar-se 

de quanto trabalho foi necessario para que voce pudesse "tomar as redeas 

de sua prapria vida". Quantas incontaveis recriminayaes de pais, profes

sores, pat roes, canjuges e colegas, ate aprendermos que melhor seria, tal

vez, ter nosso praprio grupo (0 ego)? Mas quao depress a esquecemos essa 

li~ao! 2. Embora os grupos pareyam ja plenamente)equipados, a ANT nao 

encontra ncnhum sem um longo sequito de formadores de grupos, porta
-vozes de grupos e defensores de grupos. 

Segundo, sempre que algul11 traba lho e necessa rio para trayar ou 

retra~ar as fronteiras de nm grupo, outros agrupamentos sao c1assificados 

de vazios, arcaicos, perigosos, obsoletos etc. E pela comparayao com outros 

vlnculos concorrentes que se enfatiza um vinculo. Assim, para cada grupo 

a ser definido, aparece logo uma lista de antigrupos. Isso e muito vantajoso 

para quem observa, pois sign ifica que os atores estao sempre mapeando 

o "contexto social" em que estao inseridos e oferecendo ao analista um 

arcabou~o tearico completo do tipo de sociologia com que pretendem ser 

estudados." Por isso e tao importante mio definir de antemao qne tipo 

de agregados sociais poderia fornecer 0 contexto para todos esses mapas. 

o delineamento de grupos e nao apenas uma das ocupa~aes dos cientistas 

sociais, mas tambem a tarefa constante dos praprios atores. Estes fazem 

sociologia para os soci610gos, e os soci610gos aprendem deles 0 que com
poe seu conjunto de associa~oes . 

Embora possa parecer 6bvio, semelhante resultado na verdade se 

opae it sabedoria basica dos soci610gos cdticos. Para eles, os atores nao 

captam 0 quadro inteiro e permanecem como meros "informantes". E por 
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Ie, e Tarde, On CommuniClition and Social bifillellce. 

27 Ningutm dcscnvolvclI tanto 0 tema quanto Garfinkel. Ver 0 f..'l1110S0 easo de inccrte
za de filia~ao de genero de Agnes e sua criti ca em Norman K. Denzin (1990), Harold 
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Rruno LII/our 

isso que Ii preciso Ihes ensinar qua l e o contexto "no qual" estao situados 

e "do qual" s6 percebem uma pequena parte, enquanto 0 cientista social, 

pairando no alto, ve "a coisa toda". A justificativa costumeira para essa 

visao abrangente e: os cientistas fazem «reflexivamente" 0 que os infor

mantes fazem "sem saber". Mas ate isso e di scutlvel. A pouca lucidez que 

os cientistas sociais reunem e tomada da forma yuo reflex iva de grupos, 

que eles, nessa altura de sua pesquisa, usam como parasitas. Em geral, 

o que passa por reflexiviclade na maior parte das ciencias sociais e a ab

soluta irrelevancia das questaes suscitadas pelo analista a respeito de al

gumas preocupayoes serias dos atores." Regra geral, convem estabelecer 

como postura padrao que 0 pesquisador esta, em termos de reflexividade, 

sempre um passo atrtis daqueles que estuda. 

Terceiro, quando grupos sao for mados ou redistribuldos, seu porta

-voz procura desesperadamente maneiras de de-fini-los. Fronteiras sao de

marcadas, delineadas, fixadas e conservadas. Cada grupo, grande ou pe

queno, requer um limes [sulcol igua l ao que, na mitologia, R6mulo cavou 

it volta da Roma nascente. Isso e muito conveniente para 0 analista, pois 

toda forma~ao de grupo sera acompanhada da busca de um amplo leque de 

caracterfsticas mobilizadas para consolidar as fronteiras desse grupo con

tra as pressaes adve rsas dos grupos antagonicos que amea,am dissolve-lo. 

Ha inumeras maneiras de tornar a definiyao de grupo uma coisa finita e 

segura, tao segura e fin ita, ao fim e ao cabo, que parece 0 objeto de uma de

fini~ao nao problematica. Pode-se apelar para a tradiyao ou a lei. Podem-se 

inventar hibridos esquisitos, como "essencialismo estrategico", ou atribuir 

as fronteiras 11 "natureza". Pode-se ate mesmo transforma-Ias em "compo

sic;:ao genetica", associ a-las a "sangue e terra", identifica-Ias com "tradi~ao 

folcl6rica", con fundi-las com costumes ou habitos. On entao associa-Ias a 

28 "Reflexividade" e um termo enganosu que tern um significado interessante quando 
aplicado a atores e objctos, mas deielerio quando tornado como virtudc epistemol6-
gica para protegcr 0 soci61ogo tic uma lluebra de objelividadc. Vcr Antoine Hcnnion 
(2004), Pragmatics o/ /a ste. 
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liberdade, emancipa.;:ao, artificio, moda ou hist6ria. No fim, parecerao tao 

inquestion;lveis que serao tomadas como coisa certa e nao mais produzirao 

nem tra~os, nem fagulhas, nem informa~iies. 0 conjunto esta agora intei 

ramente fora do mundo social - no sent ido da ANT -, em bora se tenha 

tornado, na acep~ao eorriqueira, membro bona fide do social. 

Quarto, entre os muitos porta-vozes que possibilitam a defi ni~iio 

duravel de grupos, devemos incluir os cientistas socia is, as ciencias socia is, 

a estatistica socia l e 0 jornalismo soc ial. Essa e uma das diferen,as essen

cia is entre as duas escolas de pensamento. Para os soci610gos do social, 

a sociologia deve insistir em tornar-se uma ciencia no sentido tradicional 
e desinteressado de um olhar dirigido ao mundo exterior, 0 que possibi

litanl uma descric;ao ate certo ponto independente dos grupos materia

lizados pelos atores. Para os soci610gos de associa~iies, qualquer estudo 

de qualquer grupo por qualquer cientista integra aquilo que faz 0 grupo 

existir, durar, deeair ou desapareeer. No mlmdo desenvolvido, nao existe 

sequer um grupo sem pelo menos llln instrumento da dencia social a ele 

li gado. Nao se trata de nenhuma "limita,ao inerente" a disciplina, devida 

ao fato de os soci610gos serem tambem "membros socia is" e terem difi

culdade em "romper" os la,os com suas pr6prias "categorias sociais". Isso 

oeorre apenas porque estao lado a lado com aqueles que estudam, fazendo 

exatamente 0 mesmo trabaLho e participando da mesma fun,ao de tra

~ar vinculos sociais, embora com ferramentas diferentes e com diferentes 

voca~oes profissionais. Se, na primeira eseola, atores e estudiosos estao 

em barcos sepa rados, na segunda permaneeem num s6 0 tempo todo e 

desempenham 0 mesmo papel, ou seja, forma.;:ao de grupos. Para agrupar 

o social, a colaborac;ao de todos e necess~ria. Apenas no fim do livro reve

laremos as consequencias dessa igualdade fundamental. 

Nao importa quao tosca e experimental minha Iista pare~a, ja I" pos

sivel aprender como tra~ar com ela inllllleras conexiies socia is, deixando 

de insist ir teimosamente na tarefa impossivel de estabelecer de urna vez 

por todas qual e a unidade certa de a n ~ li se que a sociologia deve enfatizar. 

Contudo, esta e uma vantagem apenas parcia l da ANT. Por um lado, fica-
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mos livres de uma tarefa i nviavel, que teria reduzido nossa ve1ocidade; par 

Dutro, precisaUlos agora levar enl conla lTIuito mais cartografias contradi
t6rias do social do que gostariamos - e isso vai nos retardar ainda mais. 

SEM TRABALHO, SEM GRUPO 

A escolha, como acabamos de ver, nao e entre a certeza e a confusao, 

entre a arbitrariedade de uma decisao a. priori e 0 lama~a l de diferen~as 
sem tim. 0 que perdemos - uma Ii sta fixa de grupos - recuperamos, pois 

os agrupamentos precisalll ser feitos ou refeitos constantemente e, durante 

essa cria<;ao Oll recriac;:ao, os construtores deixam para tnls i nllll1eros tra

~os que pod em ser usados como dados pelo Lnformante. Uma das maneiras 

de real~ar essa diferen.;:a e dizer que agregados sodais nao sao objeto de 

uma defin i ~ao ostemiva. - como copos, gatos e cadeiras, que pod em ser 

apontados com 0 indicador -, mas apenas de uma defini~ao performativa.. 
Sao feitos pelos varios 1110dos que Ihes dao ex istencia. Essa defini~ao, con

tudo, acarreta varias dificuldades delicadas, de ordem Iinguistica e metafi

sica. Nao quero suge rir que as grupos sao criados por ulll fiat ou, pior ain

da, a partir de atos de fa la par Illeras conven~oes.29 Vou apenas sublinhar a 

diferen~a entre grupos dotados de certa inercia e agrupamentos que preci 

sam ser mantidos 0 tempo todo por algum esfo1"<;o de forllla~ao de grupos. 

Os soci610gos do social goslam de apela r para a "inercia social", COIllO se 

existisse em algum lugar um estoque de conexoes cujo capital pudesse ser 

29 Nao no sentido dal.1o a ciellcia social e lll Jolm Searle (1995) , The COIlstrllctioll ojSocial 
Reality, mas antes no proposto em Ian Hacking (l992). Iheself·villdicatioll ojthe,la bo
mtory scie1lces pard explicar 0 h ilo da cienda natural. A lim de poupar 0 naturahsmo, 
Searle definiu 0 I11llllUO sodal por Slla autoconstilu; ~ao, alargando assim 0 abismo 
eulre questoes de fato e a lei social. Ma.c; uma rapida pesquisa elimina a distim;ao, p~iS 
seria lotalmente imposs ive1 preservar algo como 0 dinheiro - seu cxemplo favofLlO 
_ sem malcriais, c n Cllhull13 qlles tao de falo pude ser definido selll categurias, fu nna
iisl1lo, convenyao e tradll\au, a comCyar por medidas. Ver p. 160. 
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erodido so mente depois de muito tempo. Para a ANT, se voce parar de 

fazer e refazer grupos, paran} de ter grupos. Nenhum reservatorio de for

~as fluindo de "for~as sociais" ira .juda-Io. Para os sociologos do social, 

a ordem e a regra; a decadencia, a mudan~a ou a cria,uo sao as exce~oes. 

Para os soci610gos de associa~oes, a regra e a performance e aquila que tern 

de ser expl icado, a exce~ao perturbadora, e qualquer tipo de estabilidade a 

longo praw e em larga esca la. E como se, nas duas escolas, frente e fundo 

se invertessem. 

As consequencias dessa inversao sao enormes. Se inercia, durabili
dade, alea nce, solidez, compromisso, lea ldade, adesao etc. precisa:t, ser ex

plicados, isso nuo pode ser feito sem se procurarem veiculos, ferramentas, 

instrumentos e materiai s aptos a proporcionar estabilidade (ver a terceira 

e a quarta incertezas). Se, para os soci610gos do socia l, a grande virtude 

do apelo a sociedade e que assim conseguem oferecer essa estabilidade 

duradoura numa bandeja, e de gra~a, nossa escola considera a estabUida

de exatamente aquilo que tem de ser expli cado por meins dispendiosos e 

cansativos. Alem de tudo, por detini <;ao, esses instrumentos nao podem 

ser apenas "socia is", pois precisanl fazer com que 0 agrllpamento va mais 

lange e subsista por mais tempo. 0 problema com qualquer d etini~ao osten

siva do socia I e que nenhum esfofl;o extra parece necessar io para preservar 

a existencia dos grupos, enquanto a influencia do analista nao conta para 

nada - ou e um mero fator de perturba,ao que deve ser minimizado a 

todo custo. Ja a grande vantagem de uma defini<;ao performativa caminha 

no sentido contra rio: enfati za tanto as meios imprescindiveis para manter 

indetinidamente os grupos, quanto as contribui~oes cruciais que sao dadas 

pelos pr6prios recursos do analista. A sociologia de associa<;oes tem de 

pagar 0 pre<;o, em notas miudas, daquilo que a sociologia do social parece 

manter em estoque, numa quantidade inesgotavel. 

Ao "pontar os meios praticos necessarios para deli near grupos e 

preservar sua existencia, deparamo-nos com urn confli to de atribui~oes 

que assinala clara mente urn ponto de partida - niio de chegada! - ent re as 

rodovius dos soci610gos do social e as deli cadas trUhas das regioes que que-
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remos mapear. Tudo depende do que se entenda por "meios". Os primeiros 

pesquisadores exclamam: "Sem dllvida, precisamos come~ar de alguma 

parte; por que, entao, nao faze-Io delinindo a sociedade como algo com

posto de (x)?" Os outros bradam com a mesma veemencia: "Que os atores 

fa~am 0 trabalho pOl' n6s! Nao delinamos para e1es 0 que com poe 0 so

cia l!" 0 motivo dessa diferen~a nas at ribui~oes e que, aos olhos do grupo 

anterior, a escolha do pon to de partida nuo e nada importante, pois 0 mun

do social ja existe. Para ele, se enfati za rmos "classes" em vez de "i ndividu

os", "nac;:6es» eln vez de "classes", "trajet6rias de vida" eln vez de "papeis 

sociais" ou "redes sociais" e,m vez de "organiza<;oes", todos os caminhos se 

encontrarao no tim, ja que de certa forma sao meios puramente arbitnirios 

de delinea r 0 mesmo animal gigantesco - tal qual ocorreu COlli 0 elef.nte 

proverbial, agarrado sucessivamente pela perna, pela orelha, pelo tronco 

e pel a presa. No entanto, tudo se passa de maneira diferente com a ANT 

porque, para collle<;ar, nem a sociedade nem a social existem. Precis.m ser 

retra,ados por meio de mudal1~as sutis na conexiio de recursos nao socia is. 

Assim, qualquer escolha de ponto de partida nos levara a desenhar urn 

aniJnal inteil'amente divers~. sem comparac;.ao com nenhum outro. Para a 

primeir" escoJa, a sociedade esta sempre ai, colocando todo a seu peso no 

ve iculo que a puder ca rrega r; na segunda abordagem, os la~os sociais tem 

de ser tra~ados pela circula,ao de diferentes veiculos nao intercam bi aveis. 

Por exempIo, se lInl infol'mante afirm3 viver "num mundo orden a

do por Deus", essa afirma<;ao nao difere da de outro informante que se 

diz "dominado pelas for~as de mercado", pois ambos os termos - "Deus" 

e «mercado" - sao meras ccexpressoes" do mesmo mundo social. Contudo, 

para 0 soci610go da AN'C fazem uma diferen<;a enorme, insuperavel e in

comensun\vel. Uma associa<;iio com Deus nao e substituivel pOI' nenhuma 

outra, e absolutamente especftica e nao se reconcilia com as compostas por 

for~as de mercado, as quais, pOl' sua vez, designam wn padrao compJeta

mente diferente dos pad roes tecidos par vinculos juridicos. Os soci610gos 

do social sempre tern a disposi~ao um terceiro termo estavel e absoluto 
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para 0 qual podem ser vertidos todos os vocabuhirios dos informantes, um 

vocabulario padrao que funciona como uma especie de camara de com

pensa~ao das mudan<;as inslantaneas entre bens dotados da mesma qua

Iidade homogenea - ou seja, sao todos sociais. Os sociologos da ANT, de 

seu lado, nao disp6em dessa moeda corrente. 0 mundo social nao substitui 

nada, nao express a nada de maneira mais clara e nao pode ser substi tufdo 

por nada, sob qualquer forma ou disfarce. Ele nao e a medida comum de 

todas as coisas, como um cartao de credito "ceito em todos os lugares. 

Nao passa de um movimento que so pode ser captado, e ainda assyn de 

maneira indireta, quando ocorre uma Iigeira mudan~a numa associa~ao 

mais antiga, da qual nasce outra nova e um pouco diferente. Longe de se 

mostrar estavel e solid a, esta e apenas uma fag ulha ocasional gerada pel a 

modifica~ao, pelo choque, pelo leve deslocamento de outros fen6menos 

nao socia is. Signiticara isso que devemos levar a serio as diferen~as palpa

veis e, as vezes, estranhamente pequenas entre as muitas maneiras pelas 

quais as pessoas "realiza m 0 social"? Temo que sim. 

MEDIAD ORES VERSUS INTERMEDL.\.RIOS 

Poderiamos atenuar as diferen~as entre as duas escolas dizendo 

que, "natural mente", no entender de todos as cienti stas sociais, os gru

pos precisal1l ser feitos e refeitos por outros meios, nao sociais, e que 

nao existe agrupamento capaz de preservar sua existencia sem algum 

tipo de manuten~ao. Sem dllvida, todos concordarao que, por exemplo, 

as festas populares sao necessa rias para "renovar os la~os sociais"; que a 

propaganda e indispensavel para "aquecer" as paix6es das " identidades 

nacionais"; que as tradi<;oes sao "inventadas"; que, para m11a compa nhia , 

convel1l di stribuir um jornal a fim de "cr iar lea ldades"; que, sem etique

tas de pre~o e codigos de barra, seria muito dincil "calcular" pre~os; que 

algumas palmadinhas nao fa zem mal nenhum a crian~a pequena, pois 
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assim ela se tornani "responsavel"; e que, a falta de um tote 111, seria di

fic i! para uma tribo "reconhecer-se" membra do mesmo clii. Esses tipos 

de expressao saltam sem dificuldade de nossOS teelados. Entretanto, seu 

efeito preciso depende de como entendemos os diversos modos de falar 

alusivos a " forma~iio" de grupos. Para os soc iologos do social, tais termos 

designam os muitos avatares que a mesma ordem soc ial pode assumir e 

as variadas ferramentas com que ela "representa" a si propria ou pOl' in

lermedio das quais e "reprodu zida"' o Em sua visao, «for~as sociais" estao 

sempre presentes nos bastidores, de sorle que os meios para concrel izar 

essa presen~a imporlam muito - mas nem tanto. 
Para os sociologos de associa<;6es, fazem toda a diferen~a do l1lundo 

porque nao ex isle uma sociedade por on de come<;ar, nenhuma reserva de 

vinculos, nenhum tranquilizador vidro de cola para manter unidos todos 

esses grupos. Se voce nao promover a fesla hoje ou nao imprimir 0 jomal 

agora, simplesmente perdera 0 agrupamento, que nao e um edificio a es

pera de restaura<;ao, lnas unl mov imento que precisa continuar. Se uma 

dan~arina para de dan<;ar, adeus a da n~a . A for~a de inercia nao levara 0 

espetaculo adiante. Por isso precisei introduzir a distin<;ao entre oostensi

vo e 0 performativo: 0 objeto de uma d efin i~iio ostensiva permaneee ai, nao 

importa 0 que aconte~a ao dedo indicador de quem assiste. Mas 0 objeto de 

uma defini~ao performativa desaparece quando nao e mais representado 

_ au, caso permane<;a, isso significa que outros atores entraranl eln cena. 

E essa cena, por defin i~ao, nao pode ser 0 "mundo social", pois ele pr6prio 

fata lmente precisa de renova~iio. 

30 A palavra "reprodm;ao", lao usaJa em e.xp ressoc!> como "reproduc;ao sodal", assu
me dais senUdos inteiramentc diversos, dependendo da relac;ao entre produto e 
"rcprodulor". Na maioria das vezcs, 0 pruJulo e total mente prcvisto pelo progcl~itor. 
Assim, naua e acrescentado pel a "re- produ~ao», vista apenas como uma eadem de 
inlcf lllcdi<irios imprescindivds, mas quasc inteiramente passivos. 
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DURKHEIM NUM MOMENTO DE TARDE 

Como mostram as seguintes cita~oes da famosa passagem de 

Durkhe im sobre a papel dos totens na constitui~ao de grupos, e bem sutil 

a diferen~a entre 0 med iador e 0 intermediario. 0 totem expressa 0 grupo, 

fac ilita sua coesao ou Ii ele 0 que perm ite ao grupo existir como tal' 

Eis como Durkheim (J 915/1947, p. 230-3 1, 233) responde a pergunta: 

Que um embleI~a SCj~ util. como centro aglutinante para qualquer tjPo 
de grupo, nem e preClso dlzer. Expressando a unidade social em forma 
material, torna-a mais 6bvia para todos e, por esse motivo, a usa de sfmbo
los emblematicos deve ter se espa lhado rapida n1ente, uma vcz concebido. 
Ha I~a~s, poren:: tal ideia sem dllvida deveria brotar espontanea mente das 
condH;oes da .v lda com um. Com efe ito, 0 emblerna 115 0 e apenas urn pro
ces.so cO Il:emente para esclarecer 0 sentimento da sociedade em rela<;:ao 
a Sl pr6pna) mas serve tam bern para crhf esse sentimento: e urn de sellS 
elementos conslitutivos. 
Alem disso. sem sfm bolos. os senti mentos sociais 56 te riam lim a existcncia 
precaria ... Todavia. Sf os movi mentos gra<;"as aDs quais esses sentimentos 
se exprimem sao conectados a algo que perdura, os proprios sentimentos 
se tornam rna is duradouros. Essas outras coisas estao constantemente tra
ze~d~-~s a leI~bran,a) suscitando-os; e como se aquilo que os exci tou no 
prlnclplo contmuasse a agir. Ass im, as sistemas de emblemas, necessarios 
para q~e. a sociedade se. conscient ize de si mesma, revelam-se igualmente 
necessa n os para garantlr a perpetuidade da consciencia. 
Portanto, devemos nos guardar de ver nos simbolos meros artificios cs
peci~ de ,rot.utos col_ados a representa.;;6es ja feitas para que fiquem I;lais 
malllpulavels: eles sao parte integrante delas ... 
A unidade do grupo tarna-se, pais, visivel apenas no emblem a coletivo 
que rcproduz 0 objeta design ado par esse nome. 0 cia e) em essencia, lima 
reuni ao de j~djvld u~s ~ue trazem 0 mesmo nome e se congregam ao redor 
d~ mesm~ slgno. EJ 1111 1 ne-se 0 nome t' a signo que 0 material iza - e 0 da ja 
nao e I11al S representavel. 

Para empregar dois dos poucos term os tecnicos a que recorrerei nes 

ta obra introdutoria, faz grande diferen~a se os meios de produzir 0 social 

sao encarados como i/'llermediarios oUl17ediadores. No inlcio, a bifurca~ao 

parece insign ificante, mas por fim nos conduzini a territorios diferentes. 

Sem dllvida, talmatiz so se torna ra plenamente visfvel no final do li vro-
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casu 0 lei tor tenha a paciencia de chegar ate la! Mas convem nos fa n1iliari 

zarmos COITI ele a mais cedo passivel, pais sera. nossa senha 0 tem po todo. 

Um illtermediario, em meu lexico, e aquilo que transporta sig

nificado ou for~a sem transforma-Ios: definir 0 que entra ja define 0 

que sai . Para todos os propositos prat icos, um intermediar io pode ser 

con s iderado nao apenas como lllna caixa-preta, mas Ull1 a caixa-pre ta 

que funciona como uma unidade, embora internamente seja feita de 

varias par tes. Os mediadores, por seu turno, nao podem ser contados 

como apenas um, eles podem valer por um, pOI' nenhuma, par varias 

au uma infinidade. 0 que ent ra neles nunca define exatamente 0 que 

sa i; sua especificidade precisa ser levada em conta todas as vezes. 31 Os 

mediadol'es transformam, traduzem, distorcem e modifi cam 0 signi

ficado ou os elementos que supostarnen te veiculam. Nao importa quao 

comp/icado scja um intermedia ri o, ele deve, para todas os propositos 

pn\t icos, ser considerado como ulll a unidade - ou nada, pOis e Eacil 

esquece-Io. Um mod iador, apesar de sua aparencia simples, pode se 

revelar complexo e a rr astar-110S em muitas direyoes que I'nod ifi caraa 

os rela tos contraditorios atribufdos a seu papel. Um computador em 

perfeito funcionamento e oti mo exemplo de um intermediario com 

plieado, enquanto um a conversa~ao banal pode se transformar numa 

cadeia terrivelmente complexa de mediadores on de paixoes, op inioes 

e atitudes se bifurcam a cada i nstante. No entanto, quando quebra, 

o computador se tor na um med iador pavorosamente complexo, ao 

passo que uma sofist icada discussao em uma lIl esa redonda em um 

encontro academico as vezes se transform " num intermed iar io to-

31 Quc as reJac;:oes entre causas e efcilus uevam de ser al leradas, ja se sa be. Antes que 
o lido aprenJa a absorver a energia solar por ITIcio da fotoss intese. 0 sol nao e a 
"causa" do Hrio; antes que VCII cza aprendesse a hoiar nas aguas, a laguna nao era 
um dos lUotivos de seu desenvolvimento. Causas e crci los sao apenas lima ma
ncira rclrospectiva de inlerpretar evel1tos. [sso se aplica a evenlos lanto "naturais" 
quanto "sociais". Sobre essa filosufia da causalidadc. ver Isabelle Stengers (2002), 
Penser avec Whiteh ead. 
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talmente prev isivel e monotono, repetindo l1ma decisao tomada em 

outra parte." Como iremos descobrindo aos poucos, e essa con stante 

incerteza quanta a natureza intima das entidades - elas se compor

tam como intermediarios au mediadores' - a Fonte de tad as as outras 
incertezas que decidimos acompanhar. 

Vma vez defin ido isso, vemos que nao basta para as soci610gos re

conhecer que um grupo nao e "feito", "reproduzido" ou "construido" de 

varias maneiras e expresso por muitos instrumentos. Na verdade, diante 

do que a maioria dos soci610gos chama de "constru,ao", nao sabemos bem 

se conseguiramlevantar uma simples choupana - que dizer, en tao, de uma 

sociedade (ver ma is, a esse respeito, na pagina 88)? A verdadeira diferen ,a 

entre as duas escolas de pensamento se torna visivel quando as "meios" ou 

"ferramentas" us ados na «constru~ao" sao encarados como mediad ores e 

nao como meros intermediarios. Se isso lembra 0 ata de desemaranhar 

uma grenha, que seja; mas oeorre porque a pequena diferen,a no rumo 

tamada pelas duas socialogias naa e ma ior que a espessura de um fio de 

cabela. AfinaI, se as fisicas puderam desembara,ar-se do eter, fai depois de 
desemaranhar muita cabeleira. 

o mali z pode parecer in·elevante, maS seus efeitos sao drasticos. 

Se, par exempla, uma diferen,a socia l e "expressa em" au "projetada 

sabre" um detalhe de moda, mas esse detalhe - digamos, um brilho de 

seda e nao de nylon - far vista COIllO um intermediaria que transmi

te fie lmente algum significado social - "seda representa safistica,iia", 

"nylon representa cafoniee" -, entao tera sido intiti l a apelo ao deta lhe 

da tecido. Foi Illabilizado apenas para fins de ilust ra,aa. MeSilla sem a 

diferen,a quimica entre sed a e nylol1, a discrepa ncia entre sofisticados 

e cafonas existiria de qualquer forma; fai simplesmente "representada" 

au "refletida" par uma pe,a de roupa que permaneceu de todo indife

rente II propria compasi~aa. Se, ao contra ria, as diferen,as quirnicas e 
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de manufatura forem tratadas C01110 Qutros tantos mediadores. entao 

pode suceder que, sem os inuoleros matizes materia is indefinidos en

tre a rnaciez, a toque, a cor, a brilho da seda e do nylon, essa diferen,a 

social naa exista absolutamente. l3 A distin,aa infin itesimal entre me

diadares e intermediarios e que praduzira, na fim, todas as diferen,as 

de que precisamas entre as dais tipos de socio lagia. Resumamos a con

traste de uma 111aneira rudimental": os soci61ogos do social acreditam 

em tlIn tipo de agregados socia is, POtlCOS meuiadores e muitos interme

diarias; para a ANT, na.o hoi um tipo preferivel de agregados saciais, 

exislem illcorllaveis mediadores e, quando estes sao transformadas em 

fitis intermed iarios, nao temos ai a regra, mas uma excec;:ao rara que 

deve ser explicada par algum trabalho extra - usualmente a mabiliza 

,ao de ainda mais mediadores!" Nunca dais pontos de vista sabre um 

mesma objeta foram taa discrepantes' 

E surpreendente ver uma intui,ao taa basica nao ser comparti lhada 

pela socialogia convencianaI, embora ell tenha dito antes que a ANT nada 

mais e que a reformula~ao das esperan~as mais caras da cieHcfa social. 35 

Um dos passiveis motivas para nao se ter reconhecido a paridade intrin

seca entre atores e cientistas sociais, todos engajados em controversias a 

respeito de grupos, e que a sociolog ia esteve envalvida desde a inicia em 

uma engenharia social. ja na come,a hauve uma especie de confusao de 

atribui,6es. Decidinda que seu trabalho era definir aquila de que e feita a 

mundo social, as saci610gos, em meadas do secula 19, assumiram as atr i-

33 Para a hist6ria socioqulmica do lIyloll , ver Susannah Handley (2000), Nylon: The 
Story oj a Fnshioll Revolutioll: A Celebratioll of Desigll /r01ll Art Silk to Nylon and 
7hillkillg Fibres. Ver a biografia de Coco Chancl por Axel Madsen (1991), ClUlIlel: 
A Woma ll of Her OWl!. 

34 Essa estabiliza<;:ao de conlrovcrsias por meio dus noc;oes~ chave de ronnas e pad roes 
sera lratada na Parle II. 

35 Para 0 lugar das ci~l1cias sociais entJ'e as ciencias de governo. vcr Paolo Napoli 
(2003), Naissa11Ce de fa Police Modeme: Pou voirs, Normes, Societe. e Audrcn. Les 
juristes et les soci%gues. 
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bui<;6es dos politicos. Se a politica e definida, confoT111e veremos adiante, 

como a composi<;ao progressiva da vida coletiva, alguns sociologos, fartos 

do perfodo revolucionclrio. encontraram uma maneira de abreviar 0 len

to e doloroso processo de composi<;ao, resolvendo determinar par conta 

propria quais eram as un idades relevantes da sociedade. A maneira ma is 

simples de fa zer isso foi livrar-se das parilmetros mais extravagantes e im

previsiveis pelos quais os proprias atores definiam seu "cantexto social". 

Teoricos saciais come<;aram a brincar de legisladores, encorajados pelo Es

tado, comprometido com a cruel tarefa da moderniza<;iio." Alem disso, tal 

gesta passava por indicia de eriatividade eientifica, pais os eienlistas, desde 

Kant, tinham de "construir seu proprio objeto". Atores humanos se viram 

reduzidos a meros informantes que apenas respondiam as perguntas do 

soeiologo entronizado como juiz, produzinda assim, supostamente, uma 

disciplina tao eientifiea quanta a quimiea ou a fisi ea." Sem essa pes ada 

obriga<;ao de banear 0 legislador, a soeiologo nao teria limitado a primeira 

fonte obvia de ineerteza, rompendo todos as la<;os com 0 labor explicito e 

reftexivo dos metodos dos proprios atores. as antropologos, oeupando

-se de pre-modernos e nao tao pressionados a imitar as ciencias naturais, 

foram mais felizes e permitiram que seus atores criassem ummundo bem 

mais rico. De varias maneiras, a ANT e simplesmente uma tentativa de 

dar tanto espa<;o aos membras da sociedade contemporill1ea para defini

rem a s.i proprios quanta 0 ofereeido pelos etnogra fos. Se, como sustento, 
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37 A cpis lemolugia das ciencias sociais OCup()u~se obsess ivamente do tema do direito 
que lem 0 observador de definir 0 lipo de entidades com as quais dcvemos lidar. 
Esse tema, em si, e uma est ranha lilosufia da ciencia lUlllada, ao menos no easo 
frances. da interpreta<;:lu cia fisica por Gaston Dachelard . Ver Pierre Bourdicu. Jcan~ 
~Claude Chamboredon e Jean-Claude Passeron (1991), Craft o/Sociology; Epistemo~ 
logical Preliminaries. cOllStruido quase inteiramcnte a partir da filosofia da ciencia 
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"jamais fomos modernos", a sociologia pode final mente tornar-se tao pro

ffeua quanto a antropologia." 
Aeredito que, com 0 equipamento extrema mente leve definido aei

ma, esteja mos agora preparados para tirar proveito da primeira fonte de 

il1certeza. Os leitores podenl comec;ar a 111apear as 1'llUitas maneiras COI1 -

traditorias pelas quaiS os agregados sociais sao constantemente evoeados, 

suprim idos, distribuidos e reinsta.lados. Por raz6es eientifieas, politicas e 

mesmo morais, nao eonvem que os pesquisadores definam antes dos ato

res, e 110 fugar deles, 0 elemento basico de que 0 mundo social e feito. Essa 

e uma Jiy30 negativa. nao h30 dllvida . Illas tmnbem u.ma maneira vigorosa 

de reverter a pretensao politiea que prejudica tantos soeiologos edticos. 

Talvez seja tempo de resgatar a farnosa frase de Marx: "as eienlistas socia is 

transforlnaram 0 rnuJldo de varias maneiras. Mas 0 que se deve fazer e in 

terpreta-fo". No entanto, a lim de interpretar 0 mundo, temos de esqueeer a 

estranha ideia de que todas as linguas podem ser vertidas para 0 idioma ja 

solidamente estabeleeido do social. Esse adestramento preparatorio e im

portante porque, como veremos no proximo capitulo, os agregados soeiais 

nao devem ser feitos de la<;os humanos. 

38 Embora eu tenha escrito subre 0 Illodcrnismo - como definj~lu. como estuda~lo, 
C0 l110 supera-Io - em Bruno Latour (1993). We H(~ve Never Heeu Modem, dcixo 
aqui cssa queslao de lado para me concentrar na teoria social que uma alternativa 
ao modernismu cxige - sendo que a outra exigencia c uma mudan~a paralela na 
conccp'Yao de natureza, conforme mostrei em Latour, Politics of Nature . 
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INCERTEZA: 

A Ac;Ao E ASSUMIDA 

Na maioria das situa<;:6es, usanl0S "socia l" para significar aquila 

que ja esta reagregado e age eOino urn toda) sem insistir muito na exa

ta natureza do que foi reunido, amarrado e empacotado conjuntamente. 

Quando dizemos que algo e "social" ou tern "dimensao social", mobili

zamos um acervo de caracteristicas que. par assim dizer, lnarcham jun

tas independentemente de 0 acervo ser composto de tipos de entidades 

muito diversas. Esse usa simples do tenno funeiona enquanto nao con

fund imos as frases "0 social e um agregado?" e"O social designa um ob

jeto particular". Pela primeira, exprimimos apenas que estamos as voltas 

com llln caso rotineiro cujos vinCIIlos constituem 0 aspecto principal; 

pela segunda, design amos uma especie de substancia cuja caracteristica 

mais not6ria sao suas diferell,as em rela,iio a outros tipos de objeto. Dei

xamos implicito que alguns conjuntos sao feitos de materia l social e nao 

de blocos fisicos, bio16gicos ou economicos, bern ao modo como as casas 

dos Tres Porquinhos sao feitas de palha, madeira e pedra. Para evitar a 

confusiio entre os dais significados de social, precisamos recorrer a uma 

segunda [onte de incerteza, esta relativa a natureza heterogenea dos in

gredientes que formam as la,os sociais. 

Quando agimos, quem mais age? Quantos agentes se apresentam? 

Par que nunca fa,o 0 que quero? Somos dirigidos par for,as est ran has? 
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Temos ai a rna is antiga e legitima preocupa~ao dessas cieneias, que nos 

fascina desde. quando multid6es, catervas, meios estatisticos. maos invi

siveis e impulsos inconscientes comec;:aram a substituir paix6es e racioci

nios, para nao mencionar as anjos e demonios que ate entao displltava m 

nossas pobres almas. No capitulo anterior, aprendemos a vislumbrar cone

xoes sociais gra~as aos tra~os inesperados que as eontroversias em torno da 

formacrao de grupos nos deixaram. Cienti stas sociais e atores c31ninhavam 

juntos e levantaram, em essencia, 0 mesmo tipo de questao: sabemos aeaso 

de que 0 mundo social e feito? Agora precisamos aprender a explorar uma 

segunda fonte de incerteza, ainda mais importante e que esta no amago 

de todas as ciencias socia is: a que ve a aty5.o como alga nao transparente. 

A a~ao nao ocorre sob 0 pleno controle da conseiencia; a a~ao deve ser 

encarada, antes, como 11111 n6, uma Iigadura. unl conglomerado de muitos 

e surpreendentes conjuntos de fun~oes que so podem ser desemaranhados 

aos poucos. E essa veneravel fonte de incerteza que desejamos restaurar 

com a bizarra expressao ator-rede. 

o fato de nunca estarmos s6s ao agir exige apenas alguns exem

plos. Digamos que voce se ad iantou tanto a seus pais por ter obtido um 

diploma universitar io que agora se envergon ha da parvoice deles. Lendo 

os sociologos critieos, descobre que essa e uma experieneia eomum de 

toda uma gera,ao de jovens oriundos de familias de "c1asse baixa", sem 

"capital cultural ", que "ascendera m social mente". Entao, come,a a se 

perguntar quem 0 afastou de seus entes queridos, quem modelou sua voz, 

suas maneiras, seu rosto a tal ponto que voce ja nao se pareee com eles. 

Ta lvez um animal estranho, que nao pertenee" ninguem em particular e 

nao esta sob a responsabilidade de pessoa alguma. Uma for~a, talvez um 

habitus. Depois, voce imagina estar apaixonado por sua futura esposa. 

Analis" um estudo estatfstico sobre os pad roes de casamento em que a 

idade del a, seu peso, renda e escolaridade, bem como a distancia entre as 

resideneias de ambos, se enquadram, por pequena margem de diferen~a, 

na media das pessoas por quem milhares de out ros jovens estoo apai -
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xonados praticamente na mesma epoca. Entao, quem esd apaixonado? 

Outros, sem dllvida. mna forc;:a estranha que nao se parece com voce, que 

nao tein olhos, nelTI boca, nem orelhas e, no entanto. age meSlTIO assim. 

Mas como, exatamente? 
Aldeias pareeem pontilhar a paisagem ao acaso ate um arque

ologo escava r a antiga rede de estradas e perceber que todos os es

tabeJeeimentos se alinham perfeitamente ao lado de vel has trilha s, 

separados pe lo tempo medio de marcha <ii aria das legioes romanas. 

Quem p6s al i aqueles estabelecimentos? Que for~a foi exercida? Cesar 

continua agindo ao longo da paisagem atual? Existe algum agente es

Ira,.,ho munido do duradouro poder subterrilneo de permitir aoS alde

oes "escolheremlivremente" 0 Jugar que Ibes foi design ado? De novo, 

fieamos perplexos; e mais perplexos fieariamos ao perceber, visitando 

de manha a bolsa de valores, que dez milhoes de outros acionistas 

acabaranl de vender as mesmas ac;:oes, como se nossa mente coletiva 

houvesse sido tocada com finneza pela mao invisivel de um gigan te 

invisfvel. Na festinha da escola, perguntamo-nos por que todos os 

pais se parecenl: as mesmas roupas, as Inesn13S joias, a meSIna nHl 

neira de articular as palavras, as llleS lTIa S amh iyoes alimentadas para 

seus filhos. 0 que nos tra nsforma na mesma eoisa ao mesmo tem

po? Na longa e acidentada hist6ria de suas disCiplinas, os cientistas 

soc ia is, soeiologos, hi storiadores, geografos, Iinguistas, psicologos e 

eeonomistas tiveram de mult iplicar - como seus eolegas das ciencias 

naturais _ fun~oes para fazer frente a complex idade, diversidade e 

heterogeneidade da a,ao exigida. Cada qual precisou encontrar uma 

maneira de coibir os muitos eslran/lOs sempre se intrometendo como 

convidados indesejaveis em tudo aquilo que fazemos . 
Que esses exemplos foram colhidos do desenvolvimento das cien

eias socia is, nem e preeiso dizer. E a ANT deseja mais que tudo herdar 

essa tradi,ao, esse projeto. A a~iio e assumida ou, como um colega SlIeco 

traduziu essa perigosa expressao hegeliana, assl/mida pOl' ou lros! Os outros 

a ac;:ambarCa lTI e a dividem com as mass as. E levada a cabo de maneira lnis-
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teriosa e, ao mesmo tempo, partilhada. Nao estamos sos no mundo. "Nos", 

como "eu", lembra urn ninho de vespas; como escreveu 0 poeta Rimbaud, 
Ie est un autre." 

Mas ha um abismo imenso, intransponivel entre essa intui,ao _ 

a a,ao e assumida - e a conclusao usua l de que uma for,a social passou a 

agir. A ANT quer herdar a primeira e inibir a segunda; quer mostrar que, 

entre a premissa e a consequencia, existe lllll abismo hiante, um absolu

to non sequitur. Para que as cienci as socia is recuperem a energia inicial, 

cumpre nao fundir todas as fun,6es que aSSumem a a,ao numa fun,ao 

{mica de carateI' social- "sociedade", "cultura", "estrutura", "campos", «in 

dividuos" ou qualquer outro nome que se Ihe de. A a,ao deve permanecer 

como surpresa, media,ao, acontecimento. E par esse motivo que devemos 

come,ar, tambem aqui, nao da "determina,ao da a, ao pel a sociedade", das 

"habilidades de calculo dos individuos" au do "poder do inconsciente", 

como em geral fariamos, mas da subdefermina~ao da a~ao, das incertezas 

e controversias em torno de quem e a que esta agindo quando "nos" en

tramos em a,ao - e nao hi, e claro, nenhuma maneira de decidir se essa 

fonte de incerteza reside no analista au no ator. Se aceitarmos prontamente 

a intui,ao b,\sica das ciencias soc iais - caso contrario nao haveria justifi

cativa para nos considerarmos cient istas "socia is" -I deveremos nos 1110ver 

bem devagar a fim de expelir a veneno secretado quando essa intui,iio se 

transforma em "alga social" que exewfa a a,ao. Contrariamente ao que 

muitas "explica,6es socia is" parecem implicar, os dai s argumentos nao se 

seguem lllll ao outro e, nao bastasse isso, se acham em total contradi,ao 
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39 Entre a concep\3o de urn plano tcrrivel 
Eo primciro movimenlo, 0 espac;o intcrmediario 
~ como um fanlasma ou um sonho mau. 
o espfritu e os instrurnentos mortfferos 
RClinem-se elll consclho, e 0 estado do hOl11cm, 
Qual um pequeno reino, assume entao 
A natureza de lima insurreir;:ao. 
- FaIa de Bruto elll ShClkespeare, !lllio Cesar, IT , i, 63.69 
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entre si . Como 0 que nos leva a agir lIlio e feito de material social, pode ser 

reagrupado de vari as maneiras.' · 

o ATOR E AQUILO QUE MUITOS OUTROS LEVAM A AGIR 

o "ator", na expressao hifenizada "ator-rede", nao e a fonte de um 

ato e silll a alva movel de urn amplo conjunto de entidades que enxameiam 

ern sua dire,ao. Para apreender sua multiplicidade, a solu<;ao mais si mples 

e reativar as metHoras implicitas no vocitbulo ator, que tenho usado como 

substituto par mera conveniencia. 

Niio e por acaso que essa expressiio, como "personagem", foi tirada 

do palco. Longe de indicar uma fonte pura e singela de a,ao, ambas reme

tem a enigmas tao antigos quanta a propria institui,ao do teatro - como 

Tean-Paul Sartre mostrou em seu celebre retrato do gar~on de caft!, que ja 

nao sabe a diferen, a entre seu "eu autentico" e seu "papel social"." Empre

gar a palavra "at or" signitica que jamais fica claro quem ou 0 que est a atu

ando quando as pessoas atuam, pois 0 ato r, no palco, nunca esta sozinho 

ao atuar. Interpretar coloca-nos imed iatamente 1111111 tremendo imbroglio, 
onde 0 problema de quem esta desempenhando a a,ao e insoluveJ. Tao 

logo se inicia a pe,a, como Erwin Goffman demonstrou ta ntas vezes, nada 

mais se sabe ao certo: e real? E falso?" A rea,ao do ptiblico conta para 

alguma coisa? E quanta a ilumina,ao? Nos bastidores, a que 0 elenco esti 

fazendo? A mensagem do antor foi transmitida fielmente ou completamen-

40 Esse C U oposto exato da Iimita~ao proposta ll1uilO sensatamente por Webcr (1947. 
p. 88): "A a~o e social na mcdida crn que, considerando-se 0 significado subjetivo que 
lhe atribui 0 agente (ou agentes), leva em conla 0 comporlamento de oulros c por eles 
se orienta em seu cursu': 

41 0 famoso episodio es ta em Jean-Paul Sanre (1993), Beillg and Nothinglless. 

42 Muitos exemplos licaram famosos em Erving GotTman (1959) , The PresellttlliOIl of 
Self ill Everyday Life. 
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te deturpada? A personagem principal se deixou levar por alguem? Nesse 

caso, por quem? Que fazem os coadjuvantes? Onde esto 0 ponto? Se qui

sermos desdobrar a metMora, a propria palavra ator desvia nossa ate l1l;aO 

para um tatal deslocamento da a~ao, advertinda-nas de que esse mia e urn 

casa coerente, control ada, bern acabada e bern delineada. Par defini~aa, 

a a~ao e deslocada." A a~aa e tomada de emprestimo, distribuida, sugeri

da, influenciada, dantinada, traida, traduzida. Se se diz que UIl) ator e um 

alar-rede, e em primeiro lugar para esclarecer que ele representa a princi

pal fonte de incerteza quanta a arigem da a~iio - a vez da palavra "rede" 

cheganl no devido tempo. Como Cristo na cruz, e sempre do ator que de

vemos dizer: "Pai, perdoai-os, eles nao sabem 0 que fazem", 

Nao e porque hesitemos quanto a fonte da a~ao que precisamas 

nos apressar em esclarecer de onde ela provem, recorrendo, por exempla, 

as "for~as globais da soc iedade", aos "diculos transparentes do eu", as 

"paix5es intima s do cora<;ao", it "intencionalidade da pessoa", aos "es

crupulos corrosivos da consciencia moral", aos "papeis a nos atribuidos 

pel as expectativas sociais" ou a <~nHl-fe", A incerteza deve pennanecer 

como tal 0 tempo todo, pois nao vamos afirmar pressurosamente que os 

atores talvez nao saibam 0 que fazem enquanto nos, os cientistas socia is, 

conhecemos a existencia de lima for~a social capaz de "obr iga-Ios" a fazer 

coisas sem querer. Conceber um impulso socia l oculto, lll11 inconsciente, 

seria lll11 meio seguro de reintroduzir esse eter do social que tanto dese

jamos descartar. E isso nao porque os atores saibam 0 que estao fazendo 

e os cientistas 0 ignorem , mas porque uns e outros precisarn permane

cer intrigados cOm a identidade dos participantes em qualquer curso de 
a~ao, caso pretendam reagrega-Ios. 

E justa mente ern virtude de 0 social ainda nao estar pronto que os 

sociologos de associa~6es deveriam guardar COmo seu mais precioso tesou

ro todos os t ra ~os das hesita~6es que os propr ios atOl·es sentem em rel a~ao 
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tya/Communication, 
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aos "iJllPulsos" responsaveis pOl' sellS atos. Eis a linica Inaneira de tornal' 

outra vez produtiva a intuiyao fundanlental das ciencias socia is - antes que 

ela Sf esterilize em argumentos sobre uma a~ao com elementos socia is. Por 

isso devel1los~ paradoxalmente, tOlllar COlliO base todas as incertezas, hesi

ta~6es, deslocamentos e perplexidades. Assim como estao sempre envoi vi

dos por outros na tarefa de formar e dissolver grupos (primeira incerteza), 

os atOl·es se empcnham em fomecer relatos controvertidos de seus atos e 

dos atos alheios. Aq ui, de novo, tao logo decidirnos tomar essa dire~ao, 

os tra~os vao se muhiplicando e nenhum estudo ficara interrompido por 

falta de informa~6es sobre tais controversias. Qualquer entrevista, narra

tiva Oll comelltario, por trivial que pare~a, enriquecenl 0 analista com um 

conjunto assombroso de entidades para explicar 0 curso de ullla a,ao. Os 

cientistas sociais ca irfio no sono llluito antes de os atores os afogarenl Dum 

diluvio de dados. 

o equivoco que nao devemos cometer e dar ouvidos a essas produ

~6es complicadas c igllorar os termos bern mais extraordinarios, barrocos 

e idiossincniticos oferecidos pelas atores, segui ndo apenas aqueles que sao 

moeda corrente nos bastidores do social. Infelizmente, 0 equivoco e co

metido com tanta frequencia que passa por bom metoda cientifico e pro

duz a maioria dos artefatos das explica~6es socia is. Quando um criminosa 

diz: "Nao tenho culpa, mens pais eram cruCis", repiicarianl0s "a sociedade 

fez dele um assassino" ou "esta tentando fugir it propria responsabiUdade 

diluindo-a no anonimato da sociedade" - como a sra. Thatcher certamente 

afirnlaria, Mas 0 cr iminoso nao disse nada disso: disse apenas "meus pais 

eram crueis", Ma cria<;ao, se levarn10s a coisa a serio, Ilao se traduz auto

maticamente em algo mais e decerto niio em sociedade - 0 homem n'LQ 

aludiu sequer a uma "mae castradora". E preciso combater a ideia de que 

existe por ai um diciom\rio do qual todas as palavras dos atores possam 

ser traduzidas nos poucos verbetes do lexico socia!." Teremos a coragem 

44 Um vigoroso excmplo dessa nuance foi dado pel os viciados em drogas quando pas
.saram de "pacientes" ou "delinquentcs" para "usu<\rios", Ver, a esse rcspeilo, Emilie 
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de naa substituir uma expressao desconhecida por um. corriqueira? Nisso 

consiste a diferenya mais 1110ral1nente, politicamente e cientificamente re

levante entre as duas sociologias. 

Tudo se torna mais dificil quando llln peregrino declara: "Yim a este 

mosteiro atendendo ao apelo da Yirgem Maria". Por quanto tempo con

teremos 0 riso, substituindo imediatamente a intercessao da Yirgem pda 

desilusao "6bvia" de urn ator que «encontra pretexto" num kone religio

so para "ocultar" sua decisao pessoaI? Os soci6Iogos criticos respondem: 

"E falta de polidez escarnecer de um informante". ja 0 soci610go de asso

cia~oes pode dizer: "Nao se deve perder a chance oferecida pelo peregri

no de avaliar a diversidade de motivos que atuam ao mesmo tempo neste 

mundo". Se fosse possivel constatar hoje que a "Yirgem" po de mesmo in

duzir peregrinos a embarcar num trem contrariando todos os escrupulos 

que os seguranl elll casa, teriamos at sem dllvida. um milagre.4~ Quando 

uma famosa soprano explica: "Minha voz me di z quando parar e quando 

come~ar>l, a sOci610go nao denloraria muito para conduir que a cantora 

est a apresentando um "exemplo tipico" de "falsa conscieneia", porquanto 

os artistas estao sempre prontos a confundir sua vontade com 0 fetiche que 

os induz a fazer coisas?" Nao fica claro se • cantora deve ser ignorada ou 

"esc1arecida" pel a corajosa explica~ao de suas mentiras. Fora com as Musas 

e outros alienigen.s desconhecidos! No entanto, a soprano s6 disse que 

partilhava sua vida com a voz, a qual a induzia a fa zer certas coisas. Aca 

taremos ou nao essa maneira bizarra de falar? Ela e mllito precisa, muito 

reveladora, muito convincente e, tanlbem , muito emotiva. 0 ser movido, 
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Gomart ( 1999), Surprised by Methadone. 11,ese de Doctorat, Emilie Gomart (2002). 
Methadone: Six Effec ts in Search of a Substance. bem como 0 argumento em Isabelle 
Stengers (1991), Drogues, Ie Difi Hol1alldais. 

45 Sigo aqui a maravilhosa lilYao sobre metodos de Elizabeth Claverie (2003), Les Guer
res de La Vierge: tme Anthropologie des Apptlritions. Ver tambem Patricia de Aquino 
(1998), La mort deftlife. Riles f uneraires dll ccllldombJe. 

46 Julia Varady, no fllme de Bruno Monsaingcon, Le Chant Posserie, dire'Yao de Bruno 
Monsaingeon (Idcale Audience, 1998). 
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au antes. 0 ser posta em movimento pel0 infonnante nao e exatamente 0 

que deveriamas dar a entender com uma investiga<rao? 
A dolorosa Ii~ao que temos de aprender e justamente 0 oposto da 

que vem sendo ensinada no mundo inteiro C0111 0 nome de "explica~ao 
social" - ou seja, naa deve1110s substituir uma expressao precisa, em bora 

surpreendente, do repert6rio bem conhecido do social por aquilo que se 

supoe estar oculto nela. Nao devemos presumir que os atares possuam 

uma linguagem enquanto os analistas dispoem de uma metalinguagem 

na qual a primeira esta "inseriela". Conforme ja dissemos, concede-se aos 

analistas unieamente uma il1Jralinguagem cujo papel consiste apenas em 

ajuda-los a ficar atentos it metalinguagem plenamente desenvolvida dos 

atores, um relato racional daquilo que estao falando. Na maioria dos ca

sos, as explicac;oes socia is nao passam de um acrescimo superfluo que, 

em vez de revelar as fon;as por tnls da mensagem, dissimula 0 que foi 

dito, como Garfinkel nunca se can sou de mostrar." E inutil pretender 

que os cientistas natura is tambem acrescentam entidades ocultas a fim 

de emprestar sentido aos fen6menos. Quando os cientistas naturais i n

vocam entidades invisiveis, fa zem-no para explicar os detalhes campli 

cados do assunto em apre~o, nao para fugir de inforrna,oes embara~osas 

e bUSCH outras Inais maleaveis! 
Sem duvida, existem razoes perfeitamente honestas para essa con

fusao, que ja esbocei de passagem: a agenda polftica de muitos te6ricos 

sociais fazia as vezes de sua libido scierldi. Eles achavam que seu verdadeiro 

dever nao era exatamente inventariar a\ oes no rnundo. mas antes repri

nlir as _muitas [of\as que, a seu ver, povoavanl 0 mundo e mantinham as 

pessoas em estado de aliena~ao - corn "virgens" e "fetiches" contando-se 

entre os principais agressores. A tarefa de. emancipa~ao a que se devotaram 

exige que diminuam 0 numero das entidades aceitaveis. Assim, resolvem 

47 Urn etnomctodo c a descoberta de quc Illcmbros possuem um vocabuhirio comple
to e uma completa teoria social para entender se ll comportamento. Ver p. 90. 
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mudar de ofkio, esquecendo-se de que sua obriga,ao nao e decid ir como 

os atores devem ser levados a a,ao, mas detectar as diferentes mundos que 

as atores elaboram uns para as outros. Nesse ponto, come,am a resolver 

par si mesmos qual e a Iista aceitavel de entidades que formam a mundo 

social. Todavia, parece obv io que uma politica destinada a eli mi na r arti

fi cialmente do mundo a maioria das entidades levadas em conta nao pode 
conduzir a ernancipa,ao. 

o que e ainda mais perigoso na aceita,ao inconsiderada de var iaveis 

ocultas e passar da sociologia do social para a sociologia critica." Essa e 
a unica disciplina que se toma par cientifica nao apenas quando ignora 

certos dados e as subslilui par outros, aceitos sem controversia e extra

fdos de for,as sociais ja arregimentadas, mas tambem quando aceita as 

rea,oes indignadas daqueles que sao "explicados" como provas da verdade 

i ntoleravel das interpreta,oes dos cdticos. Nessa altura, a sociologia deixa 

de ser empirica e se torna "vampirica". Foi tr:igico para as ciencias socia is 

que essa Ii,ao nao tenha sido aprendida e que as sociologos cdticos ainda 

considerern seu tesouro aquila de que deveriam se envergonhar, au seja, 

confundir a que obscurece dados com a que e par eles revelado. Conside

radamos "cientifica" uma di sciplina que poe de lado a informa,ao precisa 

oferecida pelo traba lho de campo, substitu indo-a par insta ncias de outras 

coisas invisiveis e por aq uila que as pessoas niio disseram. mas ate nega

ram verbal mente? Em verd ade, as sociologos de associa,oes e que estao 

se curvando ao born senso. Para eles, as controversias ern torno da a~ao 
devem ser exploradas a fundo, par mais di fice is que sejam, pais assim nao 
se simplifica de antemao a tarefa de reunir a coletivo. 
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48 Pass ... a exiSlir quando os iimites aceitavcis da teoria social sao exagemdos a ponto 
de a exisU:ncia da socicdade ser cons iderada ll1ais s6lida que a existencia de tudo 0 
mais, inclusive a lei, a relig iao, a economia, 3 ciencia c a tecnologia. Dcsse modo, 
invene-sc a ordem da explica'Yao e os atores sao lransfoflnadm em UlUms lantas 
\Iftimas de ilusoes. Ncssc ponto, a sociologia critica ja nao se disli ngue da leoria da 
conspi ra'Yao. tornando-se um hibrido das dU3S formas mais extremadas de ceticis
mo e crcdlllidade. 
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Isso nao signitica que devamos nos abster, para sempre, de aludir 

a variaveis ocultas ou que tenhamos de acred itar em atores vivenciando a 

lucidez primordial de um ego cogito em plena comando de seus proprios 

atos. Bem ao contnirio, C0l110 acabamos de ver, a ideia mais poderosa das 

ciencias sociais e que oulros il11pulsos sabre os quais nao temos controle 

neohum nos levam a fazer coisas. No proximo capitulo, teremos varias 

ocasioes de obse rvar como as atos sao distribuidos entre as agentes, dos 

quais bem poucos se pa recem com homens." 0 motivo pelo qual insisti

mas em ser eautelosos com qua lquer expli ca<;ao social e que as va ri ave is 

ocultas foram empacotadas de tal maneira que nao sobrou uma abertura 

para vermos a que esta hi dentro. A "sociologia instantanea" Ii tao inviavel 

quanta a "psieanali se i nstantanea". Seus relatos so tornaram tao impossi

veis de provar e conser tar quanta as engenhocas eletronieas. Foi devido ao 

hito das explica<;oes socia is te- Ias tornado muito baratas que agora preci

samos aumentar as custos do controle de qualidade sabre a que se consi 

dera uma for,a oculta.'· 

UM ESTUDO DA METAFISICA PRATICA 

Se chamarmos de metafisica a disciplina inspirada pela tcadi <;ao fi 

losofica que procura detinir a estru tura basic a do mundo, entao a metafi
sica empfrica e a ponto de chegada das controversias sabre as a,oes, pais 

elas povoam incansave.i mcnte 0 l11undo com novos impulsos e, tambem 

49 No final da Parte 11. cncontraremos a figura do "plasma': a mais estranha em sc tra
lando de a\ao. 

50 Significa tambem que pode havcr lTIuitas outras manciras de urna l.l~ao ficar oculta. 
alem de simplesmt!nlc desdobrar-se a partir de tras c de fora. Os etnomelodo!ogistas 
divuJgaram a formula "vis to, mas nHO percebido". Logo nos dt!pararemos com Qut ra: 
il'lduzir a agir. 
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inca nsavel11lente, contestanl a existencia de outros.S1 Assim, a questao e: 

como explorar a metafisica dos proprios atores? Os sociologos do social 

respondem aostendo-se total mente da metafisica e cortando rela~6es com 

a filosofia, essa disciplina fantasiosa e nao empfrica que representa a pri

meira infancia das agora maduras ciencias socia is. Eles iimitaranl tambem 

o volume de a~6es "realmente influentes" no mundo para Iibertar os atores 

da ilusao. preparar 0 ten·eno para a engenharia social em grande esca la 
e aplainar 0 cami nho para a modernidade." 

Nao admira que semelhante programa tenha fa lhado. Como os an

tropologos most raram repet idamente, os atores se envolvem sem parar nas 

constru~6es metaffsicas mais abstrusas, redennindo todos os elementos do 

mundo. So lim pesquisador treinado na gim\stica calistenica conceitual 

ensejada pela tradi,ao filosOfica seria rapido, forte, ousado e flexivel 0 bas

tante para registrar laboriosa mente 0 qtle des tem a dizer. A a~ao e tim dos 

problemas mais dificeis da filosofia . Como os pesqllisadores ouviriam tlma 

dona de casa, um escrituni rio. um peregrina, unl crimi noso, um a soprano 

e urn executivo conseguindo, ainda assim, entender 0 que expressam sem 

tim Hegel, lim Aristoteles, tim Nietzsche, tim Dewey ou um Whitehead 

para ajudi-Ios' Esses escritores nao traba lharam bastante para explicar 0 

que vem a ser uma a,ao? Nao quer dizer que os filosofos sabemmais, des

ceram mais fun do ou sao 111ais percucientes que os cientistas sociais; e nao 
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5 1 Muitos cientistas socia is resistirao tellazmcnte a ideia de que precisam <lcci tar a me
tafisica para dcfinir 0 social. Essa atitude. po rem, significa apenas a adesao a uma 
melaf'is icu geralmentc muito fni.gil. que de modo algum ron jus ti~a a Illull iplicidade 
de questoes fundamentais suscitadas par atores comu ns. Ninguem criticou mais 
essa alitude que Tarde, cspecialmente em Monadologie et Soci% gie. 

52 Um born cxemplo dessa confusao nos e oferecido pela "hisl6ria social" de fil6so
fos em Randall Collins (1998), The Sociology of Philosophies: A Global 711eVlY of 
Illtellectual Change. Em momenta algum ele sc da cOIHa de que os fil6sofos cujas 
ideias "ex plica" tern dezcnas de outros argumentos sobre 0 que e socicdade. 0 que e 
intluencia, 0 quc c gru po. Aplicar a mcsma Illc talinguagem empobrecida a todos os 
filosofos ao longo da hist6ria nao prova que alguem oferec;:a uma expli ca~fio social 
de suas filosofias. 
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quer dizer tanlbem que proporcionarao a socio!ogia sellS "alicerces" ou se 

envolverao cOIn a "metateoria". Quer dizer apenas que isolar as c.iencias 

socia is dos reservatorios das inova~6es filosoficas e a receita para garantir 

que ninguem jamais se dara conta das inova<;6es metafisicas propostas por 

atores comuns - as quais, nao raro, vao aiem das apresentadas pelos filoso

fos profissionais. A si tua~3o piorani caso os cientis tas sociai s nao apenas se 

abstiverem da metafisica) mas tambelD encararem como seu dever apegar

-se a mais Iimitada das listas de a~6es, traduzindo sem cessar a prodll~ao 

indefinida de atores em seu registro acanhado. Os atores cllitivam muitas 

filosonas, mas os soci610gos acham que eles deveriam ater-se somente a 

umas poucas. Os atores enehem 0 l11undo de a~6es, enquanto os sociologos 

do soeial lhes ensinam de que t ijolos seu mundo e "real mente" edificado. 

Em nada me tranquiliza saber que as vezes fazem isso por razoes louvaveis, 

para ser "politieamente corretos" e "critieos" a bem dos atores que desejam 

"libert .. · das cadeias dos poderes arca icos". Fosse isso excelente politica -

e nao 0 e, conforme veremos - ) ai nd a assin1 seria ma ciencia. 

Ha, e claro, um motivo mais respeit;ivel e pratico para Iimitar de an

temao a Iista de a<;6es que levam os atores a fa zer coisas. Afora a mania dos 

teoricos sociais pela emancipa<;ao politica, temos a extrema difieuldade de 

acompanhar sua proli fera~iio . E, como se sabe, nao e tarefa faei l pedir aos 

pesquisadores que aceitem a metafisica empirica e se ponham na pista dos 

proprios atores. No entanto, se as ay6es sao .1l1uitas, as conlrovel'sias em 

torno cia a<;ao tern uma 111aneira toda sua de se organizar. A SOlUy30 e a 

mesma que se aplicoll 11 fonte anterior de incerteza: embora haja lima Iista 

indefinida de grupos, podemos pressupor lima outra, menor, de recursos 

qlle perm ita m ao sociologo passar de lima forma<;iio de grupo a seguinte. 

De igual maneira, julgo possivel propor um conju nto limitado de recur

sos para acompanhar 0 modo con10 os atores abonam ou desabona_In uma 

a<;ao nos relatos sobre aqllll? que os leva a agil". 

Talvez eu continue parecendo paradoxa I, mas pa recerei menos 

it medida que 0 livro se desenvolver; contudo, alimentar controversias e 
lim meio oem mais seg uro que a tarefa implallsivel de estabelecer a priori, 
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e no lugar dos atores, quais grupos e quais aro-es tera-o . - d 
T permlssao oravan-

te de. preencher a mundo soeial. De novo, a passagem de urn quadro de 

referenCIa a outro faculta maior liberdade de movimento do que qualquer 

ponto de vista absoluto ou arbitnlrio. E, retomando a metafora do gu ia de 

viagem, a Iiberdade de movimento se torna crucial - mesmo que force 0 

viajante a ir mais devagar ainda! 

UMA LISTA PARA MAPEAR CONTROVERSIAS 

SOBRE A A9AO 

Embora nunca sa ibamos com certeza quem au 0 que nos leva a .gir, 

podemos elaborar uma list. de caracteristicas sempre presentes nos argu

mentos contr.dit6rios a respeito do que .conteceu: as a,oes sao parte de 

um relato; possuem uma figura qua lquer; opoem-se a outras al'oes rivais; 

e, por fim, sao acompanhadas par uma teoria explicita da a,ao. 

Em primeiro lugar, as al'oes aparecern sernpre num relata como res
pOl1stiveis par um feito, au seja, como alga que afeta um estado de coisas, 

transformando As em Bs pela prova dos CS.53 Sem relatos, sem tentativas, 

sem diferen,as, sem transforrna,ao num estado de coisas, nenhum argu 

menta significativo pode ser aventado em relal'ao a determinada al'ao, 

nenhum quadro de referencia pode ser percebido. Uma al'aO invisfvel, 

que nao fa,a diferen,a, nao gere transforma,ao, nao deixe tra,os e nao 

entre num relata nao e uma a,ao. Ponto final. Ou fa z alguma coisa au 

nao faz nada. Se voce mencionar uma a,ao. tera de apresentar urn relata 

sobre ela e, para tanto) precisanl tornar mnis ou menos explicito quais 

provas deixaram tais e tais tra,os observaveis. Isso nao significa. e claro. 

que deved falar a seu respeito. pois a fala e s6 mais um dos muitos com-

84 

53 0 relato e tambem um aspecto crucial da etnometodologia; tornar-se-a UIll relato 
textual no Capitulu S. 

Bru1l0 Larour 

portamentos capazes de engendrar um relato - e nao 0 mais frequente. 54 

Issa parece suficientemente 6bvio, mas convem apanta-Io aqueles que se 

intoxicaranl com lun excesso de foryas socia is invisiveis e inexpiicaveis. 

Na ANT, naa se pade dizer: "Ninguem mencionou tal fato. Nao lenho 

pravas, mas sei que hi um at or invisivel trabalhanda nos bastidores". 

o que lemas af e teoria da conspira~.ao. nao teoria social. A presen,a do 

social tem de ser repetidamente demonstrada e nao simplesmente pos

tulada. Se naa dispuser de um veiculo para viajar. nao se movera um 

centimetro, nao deixara lUll unjco trac;o, nao sent registrada eln nenhum 

tipo de documento. Ate para descobrir PolOn io atn;s da tape,aria que se 

tornOll sua Inort.alha, Hamlet, 0 Principe da Dinalnarca) precisou olIvir 

a guincho de urn rata. 

Ern segundo lugar, se a a<;ao e llma coisa, sua figurar;ao e outra. 

"Pigura<;aa" e 1Il11 desses termos tecnicos que sou for<;ado a introduzir para 

sustar as rea,oes patelares da "expl ica<;iia social". pOis e esseneial entender 

que existem muito mais figu ras que as exclusivamente antropom6rficas. 

Esse e um dos varios casos em que a sociologia tem de concordar em ser 

mais abstrata. Atribuir a uma a,ao a anonimato da-Ihe tanta figura quanta 

dota-la de urn nome, unl nariz, Ull1a VOZ ou un1 rosto. Torna-a ideom6rfica) 

nao al1lropom6t{ica. Agregados estatisticos abtidos de urn questiomlrio e 

rolulados - como tipas A e B na busca das causas das molestias cardiacas 

- sao tao concretos quanta "Ineu vizinho rubicllndo que 1110rreu sabado 

passado de urn enfarte, enquanta plantava seus nabos. por ter comido mui

ta gordura". Oizer "a cultura profbe ter filhos fora do casamento" exige, em 

termas de figura<;ao. 0 mesma trabalho que confidenciar "minha futura 

sogra quer que eu despose sua filha". Sem duvida, a primeira figura<;ao 

(urn anonimo) difere da segunda (minha sagra), mas ambas fornecemuma 

image rn, Wlla forll1a, uma roupagem, um corpo a a<;:ao que me proibe ou 

54 A nor,:ao de pruva de for~a e tratada com mais amplitude em Oruno Latour (1988). 
IrredllcliofTS. Prova - eprellve - tornou-se tambem a no~ao-chave da socio!ogia mu
ral desenvulvida por Lue 13ultanski. Vcr Boltanski e 111evenot, 011 Justijicatioll. 
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me exige fazer alguma eoisa . No que toea ao problema da fi gura~ao, nao 

ha motiyo para dizer que a primeira e uma "abstra<;ao estatistica" e a outra 

um "ator concreto". As a~aes individ uais tambem precisam de figura~aes 
abstratas. Quando as pessoas se queixam da " hipostatiza~ao" da socieda

de, nao devem esquecer-se de que minha sogra tambem e uma "hip6stase" 

- como 0 sao igualmente, e claro, indi viduos e agentes caleuli stas, bem 

como a famigerada "Mao Invisivel". E exatamente isso 0 que sign ifica m as 

paIavras "ator" e "pessoa": ningllem sabe quantas pessoas agem sLmultane

amente nllm individuoj em contrapartida, ninguem pode afirmar quanta 

individualidade existe nUIll conjunto de dados estatistieos. A figura~ao 
Ihes atribui lllna forma, mas naa necessariamente a maneira de um ret rata 

adulador, da lavra de um artistafigurativo. Para I,ner seu trabalho, os soci-

610gos precisam de tanta variedade na "pintura" de seus atores quantos sao 

os debates sobre figura~ao na ar te moderna e contempon'nea. 

Pa ra romper Com a inflllencia daquilo que se poderia chamar de "so

ciologia figurativa", a ANT emprega 0 termo tec nico actante, originario 

do estudo da literatura. Eis quatro maneiras de figurar a meslllo acta nte: 

"0 imperialismo defende 0 unitateralismo"; "as Estados Unidos quer-em 

sai r da ONU"; "Bush Pilho quer sa ir cia ONU"; "Varios oficiais do Exer

cito e Um a vintena de Iideres neocoloni alistas querem sair da ONU". Que 

a primeira seja um tra~o estruturaI, que a segund a seja uma corpora~ao, 

que a terceira seja um individuo e que a quarta seja Ulll agregado solto de 

pessoas faz sem dllvida grande diferen ~a para a rel ato, mas tad as fornecem 

diferentes figura~aes para as mesmas a~aes. Nenhuma das quatro e mais 

ou menos "realista", "concreta", «abstrata" ou «artificial" que as o utras. Elas 

simpIesmente leva m ao fortalecimento de diferentes grupos e, assim, aju

dam a resolver a primeira incerteza quanto it forma~ao de grupos. A gran

de dificuldad e da ANT nao e ser intimidada pelo tipo de figura~iio: ideo-, 

teeno- ou biomorfismos sao «(morfisnlos" tanto quanta a encarna<;aa de urn 
actante num Ll nico indi vfduo. 

Por lidarem com fi c~iio, as te6ricos litedrios se senti ram mais li

vres em suas pesquisas sobre figura~ao do que qualquer cientista social, 

86 

Bruno I.tllurlr 

especialnlente no uso da semiotica o u das varias ciencias narratiYas. 1sso 

se da, como na fabula, porque a mesilla actante pode ser Ievado a agir par 

intenned io de uma vartnha magica, um anao, tun pensal11enlo na cabe

c;a da fada ou Ulll cavaleiro que mata doze dragaes. 55 Romances, pe~as e 

filmes, da tragedi a classica a histori a em quadrinhos, oferecem um vasto 

campo para ensa iarmos relatos daquilo que n os leva a agir. ,6 Por esse mo

hvo, uma vez entendicla a diferen~a entre actante e ac;ao, var ias sentenc;:as 

COiTIO "movido por interesse pr6prio", "fruto da iInitac;ao social", "vitin13 

da estrutura da sociedade", «esmagado pela rotina", "chamado por Deus", 

"vencido pelo destino", "feito par sua propria for~a de vontade", "preso pe

las normas" e "explicado pelo capitalislllo" se tornam plena mente compa

niveis. Sao apenas fonnas diferentcs de induzir os atores a Ja.zer coisas, cuja 

diversidade se patente ia sem necessidade de separa r por antecipa,ao as 

a, aes "verdadeiras" das "falsas" e sem necessidade de presumi r que sejam 

todas traduziveis para 0 idioma repetitivo do socia l. 

Por isso a ANT tOIllOU de emprestimo as teorias da narrativa, nao 

todos os seus raciocinios e seu jargao, e claro, mas sua liberd ade de mo

vimento. E pelo mesmo motivo que nos recusamos a romper com a filo 

sofia. Nao que a socioIogia seja fic~iio ou que os teoricos literarios sa ibam 

mai s que os soci610gos; sucede apenas que a diversidade dos mundos da 

fic~ao inventados no papel permite aos pesquisadores adqu irir tanta fl e-

55 Seria baslanle correto descrever a ANT como metade Garfmkel e metade Greimas: 
cia simplesmente combinou dois dos m"is inlercSS<llll es lllovimenlOs in lc1ectuais de 
ambos os lados do Athlntico, eneonl rando meios de cuptar a reflexividade interna 
dos relatos e textos de um e outro alltor. 0 Lrabalho ciassico em semjulica esta bem 
reslimido cm Aigirdas Julien Greimas e Joseph Courtes (1982), Semiotics and L(l II
gllage: An AllalytiCll l Dictiollary. Para uma aprescnta~ao reeenle, ver Ja cqucs Fonta
nille (1998), Se1l1iotiqlle du Discours. 

56 Para alguns 6tim05 exeruplos ua lihen.lade metaffsica dos semi6ticos, ver Louis Ma
rin (1 989), Opacite de la Peintll re: Essa is sur la Representation; Louis Marin (1 992) , 
Des POllvoirs de l'Im(lge: Gloses; e Louis Marin (200 I ), 011 Representatioll. Embora 
inimigo dos scmi6ticos, Thomas Pavel (2003), La Pel /see du Ramall, exibe a incorn
par~lVd Iiberdade de rnovimento dos teoricos Iilenirios. 
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xibilidade e aleance quanto aqueles que tem de estuda r no mundo real. " 

Somente gra,as a uma estreita familiaridade com a literatura e que os so

ci610gos da ANT podem torn ar-se menos empedernidos, menos rigidos. 

menos tesos em sua clefini,ao do tipo de a,6es que povoam 0 mllndo. 

Sua linguagem conseglle assim ser tao inventiva quanto a dos atores que 

eies tentam seguir - porque os atores tambem leem mu itos romances e 

assistem a muita teJevi sii o! S6 quando comparam sem desca nso repert6-

rios complexos de a,ao e que os soci610gos conseguem reg istrar dados 

- ta refa qu e sempre parece muito dura para os soc i610gos do social, em 

penhados em fil trar tudo quando rHio pare,a desde logo um "a tor social " 

segundo a regra. Registrar e nao filtrar, descrever e nao disciplinar: essas 
sao as Leis e os Profetas. 

RICHARD POWERS DISCORRE SOBRE 

o QUE E UMA FIRMA 

Em seu romance Cain. Richard Powers (1998. p. 349-350) descreve 

o executivo de uma grande empresa enquanto se prepara para dar uma 

palestra edificante a sua equipe: 

Ob~er lucro. Obler lucro duradouro. abler lucro a longo prazo. Ganh ar 
a vIda. Fazer coisas. Fazer coi sas da rnane ira mais economica pOSSI
vel.. Fazer 0 ma~or numera passfvel de coisas. Fazer coisas que durem 
mUlto. Fazer cOl sas que durem 0 maior tempo passive!. Fazer coisas de 
que as pessoas precisam. Fazer coisa s que as pessoas desejam . Fazer as 
pessoas desejarem co isas. Dar empregos que real izem as pessoas. Dar 
empregos confiaveis. Dar as pessoas algu ma coisa que possam fazer. 
Fazer aIguma eois3 . Proporcionar a maior quant idade de alimento ao 
maior nt'tmero de pessoas. Prom over a bem-estar geral. Colabarar na 
defesa Cornum . Aumentar 0 valor das aCfoes. Pagal" dividendos regular
mente. Maximizar 0 va lor Ifquido da empresa. Ampliar a quola de to
dos os acionistas. Creseer. Progredir. Expand ir. Aprimorar 0 knowhow. 

---

57 VerThomas Pavel ( 19R6), Fictiollal Worlds. 
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Aumentar ga nh os e dimilluir gastos. Obter traba lh o mais barala. Con
correr com eficiencia. Comprar por POLICO e vender por l1luito. Dese l1 -
volver a habilidade que os homens descobriram. Procluzir a pr6xima 
serie de inovaCfoes tecllo16gicas. Racionali zar a natureza. Me lh orar a 
paisagem . Aproveitar 0 espaCfo e deter 0 tempo. Delerminar 0 que a 
ra~a hum ana deve faze r. A~ambarcal" as aposentado ri as do pais. Juntar 
o capital necessario para fazer aquilo que queremos. Deseobri r 0 que 
queremos fazer. Evacuar 0 local anles qu e 0 sol se ponha. Facilitar um 
POti CO mais a vida. Enriquecer urn poueo mais as pessoas. Tornar as 
pessoas lim poueo mais fe Uzes. Co nstruir lim amanha melhor. Repa rar 
erros. Facilitar a fluxo de capita l. Preservar a empresa. Fazer neg6cios. 
Permaneeer nos neg6cios. Entender 0 objetivo dos neg6cios. 

Eln terceiro lugar, os atores costulnalTI cr iticar outras a<roes acu

sando-as de falsas, arca icas, absurd as, irraciona is, artificiais au ilus6ri as. 

Assi m como 0 desempen ho de grupo mapeia a bem do pesquisador os 

antigrupos que constituem seu mundo social. relatos de a,ao acrescentam 

constantemente novas entidades e eliminam out ras como i1egitimas. As

sim, cada ator mapeanl em proveito do anal ista a metafisica empfrica com 

que ambos se defrontam. Examinemos agora as seguin tes declara,6es: 

"Nao aceito ser Icvado pela opiniao gera l. que de qualquer forma nao passa 

de propaganda"; "Voce pensa como todos os da sua gera,iio"; "Estrutura 

social e UDI ternlO vazio, pais so existe a ac;ao individual"; "Deus nao fala 

com voce, os imas falam em Seu lugar"; "As for,as de mercado sao bem 

ma is sabjas que os burocratas"; (Sell inconsciente se traiu com esse lapso 

de lingua"; "Prefiro 0 sal mao selvagem a human idade". " JO como se cada 

uma dessas senten, as acrescentasse ou subtraisse algo a lista de a,,6es que 

desempenham um papellegitimo no mUlldo. 

A unica coisa que pode deter a pesquisa e a decisao, tom ada pe

los analistas, de escolher entre esses movimentos aqueles que consideram 

mais razo{lveis. Nao quer di zer que os cientistas socia is sejanl impoten

tes, que depend am semp re de seus informantes. No entanto. caso quei-

58 Citado elll Christellc Gramaglia (2005), La mise en cause e1! virolillementale comllle 
prillcipe d'association. Cas/./isticjue des aij"f.l ires de pollution des eaux. 
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ram propor uma metafisica alternativa, precisarao primeiro participar das 

atividades de constru<;ao do mundo executadas por aque/es que estudam. 

Nao basta dizer que eles - os analistas - sabem antecipadamente quem sao 

de fato os atores e 0 que os leva a agir. Tambem nao ad iantanl disfar<;ar essa 

especie de cegueira vollln t'ria como exigencia de reflexao. Muitas vezes os 

cientistas socia is - sobretudo os sOciologos criticos - agem como se fossem 

pesquisadores "criteri osos", "racionai s" e (C isentos" em presenc;:a de unl ator 

"ingenuo") "sem criteria" e "irracional", Porem, 0 que acontece J1a maio

ria das vezes e traduzirem as varias express6es de seus informantes para 

seu proprio vocabulario de for<;as sociais. 0 analista simplesmente repete 

a descri<;ao do mundo social tal qual e; os atores simplesmente ignoram 0 

fato de terem sido mencionados no relato do anali sta." 

Em quarto luga r, os atores podem tambem ter suas proprias teorias 

do o,ao para explicar como se produzem os efeitos das a<;6es-'" Bons ra

cioci nadores e habilidosos metafIsicos, os atores - segundo a nova postura 

provisoria da ANT - possuem sua p ropria metateoria sobre como a a<;ao 

se desenvolve e na maioria das vezes deixam perplexos os metaffsicos tra

dicionais. Discutem nao apenas qua l a<;ao esta predominando, como de 

qlle maneira ela faz sent"ir sua influencia. De novo, a grande distin<;ao sera 

decidir se a a<;ao - uma vez dotada de existencia, figura<;ao e oponentes _ 

deve ser encarada como unl intermediario au como um mediador. Em am-
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59 E, con forme veremos ao tratar da quinta incerteza, uma vcz que a presen<;:a ou a 
opiniao tlos atores nao fizeram diferen~a no relato laccount} do analisl'a, des nao 
sao nfores reais e, literal mente, nao fo ram "Icvados em conta [taken illlo accolmt]': 
Assim, a sociedade. no sentido da ANT, nao foi reaglulinada c Ilao h<l. como cssa 
sociologia do social ter qU<llquer reievancia politica, 

60 Ate agora , os cientistas socia is julgaram ser seu dcver descubrir qual dessas (corias 
da a~ao e a correLa e inlerferir diretamcnle nas controversias, em vez de I cvanta~las. 
Eis a origi llalidade do empreendimento de 'I hevenot: mapear os varios regimcs de 
a~ao vigentes aD mesmo tempo entre os membros comuns. Ver Laurent Thevenot 
(2002), Which road to lolfow? The mom} complexity o/(m 'equipped' humanity. 
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bos os casos, a conclusiio do relato do ator parecenl Jl1uitissirno diferente." 

10 crucial, doravante, compreender que essa diferen<;a afeta todas as 

a<;6es, nao importa qual sejo sua figura,iio . Os chamados "frios e anonimos 

campos de forlTa» entram no relata CO IllO luediadores; a pessoa nomea

da, individual, "quente", "dotada de vida" e consciente nao passa de um 

intermediario. A escolha de uma figura , elU suma, nao preve qua l teoria 

da a<;ao sera invocada. 0 que conta nao e 0 tipo de figura , mas 0 leque de 

mediadores que se pode abri r. Isso e 0 que confundiu muito os debates 

entre as varias escolas das ch~ncias socia is: quiseram saber quai aITao ser ia 

escolhida e nao como cada a<;ao se desenvolveria. Pode suceder que uma 

frase como "0 est ado das for<;as prod uti vas determina 0 estado das repre

senta<;6es socia is" se torne mais ativa, isto e, gere rn ais mediadores do que 

a sentenya aparenteme nte local , concreta, «vivida" e CCex istencial"; uA ac;:ao 

humana individual obedece sempre a uma inten<;ao". A intencionalidade, 

usada para veicular significado COll10 UID intermedia rio, fara menos que 0 

mais abstrato e global "estado das for,as prod uti vas", desde que essa a,ao 

seja encarada como um mediador." Portanto, figura<;ao e teoria da a,ao 

sao dois itens diferentes n3 lista, que nao devem ser confundidos lim com 0 

outro. Caso 0 sejam, 0 pesq uisador se sentira tentado a privilegiar algumas 

figura<;6es como "mais coneretas" e a descartar Olaras como "mais abstra

tas", recai ndo assilll no papel legislativo e policialesco dos sociologos do 

social e abandonando 0 terreno firme do relativismo." 

61 Como na primeira incerteza. te6ricos sociais, f116sofo~, pSic6iogos e psic6togos 50-
ciais (/crescelltarao 3qui, as conlroversias, suas pr6prias versocs. Um bom exemplo 
sao as disputas cm lorno da existencia de um individuo aplo a calcular. 

62 POI' exemplo, 0 lema tip icamellte p6s-modemo "'nsisto em especificidadc. locali 
dade. peculiaridade" e Lao pomposo quanto vazio, ao passo que "Grande Narrativa" 
pode. no final das cOlltas, desperlar mais vazes atu3ntes. De novo. a difercn'fa nao 
es ta nas figuras escolhiJas, mas !H1 propon;ao relativa de mcdiadores que porventu
ra existam. 

63 Para dctcctar essas Jiscrepfillcias. prccisamos de uma referenda de qualidade tex
tual que nos penn ita medir, por assim dlzer. a dcnsidade relativa de med iadores em 
rdac;ao a intermedj,trios - algo como lomar a temperatura do relato textual , Confor
me veremos ao Iratar da quinta [onle de incerlez<I, iSLO sera a senha da objetividade. 
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COMO INDUZIR ALGUEM A FAZER ALGUMA COISA 

Se decidirmos aceitar essa segund a fonte de incerteza, a sociologia 

se tornara a di sciplina gue acata 0 deslocamento inerente a induzir algw!m 

a fazer alguma coisa. Em muitas teori as da a<;ao, nao existe esse desloca

mento porgue 0 segundo termo e previsto pelo primeiro: "De-me a causa 

e terei 0 efeito". Mas tal nao e 0 caso quando as dais termos sao toma

dos como mediadores. Em se tratando dos intermediarios nao ha miste

rio algum, pois a que entra prediz perfeitamente 0 que sa i: nao estara no 

efeito nada que ja nao tenha estado na callsa. Entretanto, sempre ha lim 

problema com essa maneira aparentemente cientifica de falar. Se, de fato, 

o insumo predissesse a prod litO, entii.o melhor seria desconsiderar os efei 

tos e insistir nas causas. onde ja teriam acontecido todas as coisas interes

santes - ao menos potencial mente. Para as mediadores, a situa<;iio e outra: 

as causas nao pressupoem os efeitos porque propiciam apenas ocasioes, 

circunstancias e precedentes. Em resultado, muitas coisas eslranhas po
dem surgir de permeio" 

Essa distin<;ao afeta todas as a<;oes, tanto as de fi gura<;ao "abstrata" 

- como "estado das for<;as produtivas" - quanto as de figura<;ao "concreta" 

- como "minha amiga Julia". Na medida em que elas sejam tratadas como 

causas simplesmente transportadas par intermediarios, nada Ihes sera 
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64 Isso e verc\;Hlciro lamb e-Ill para experimentos divulgados em estudos cientificos 
a come~ar por Harry Collins ( 1985), Changing Order:. Replication and /1IdHCtiOIl i'; 
SCiell~ifi~ Practice, e seu livro mais recente (2004), Gwvity's Shadow: the Search for 
G~ll vlt{/tlOlln.l Wa~es. mas tambem etnometodol6gicos (ver Michael Lynch f198SJ. 
Alt and Artifact 111 Laboratory Sciellce: A Study of Shop Work and Shop Talk in n 
~esea rch LaboratolY. e Garfinkel em Harold Garfinkel. Michael Lynch e Eric Liv. 
Ings,ton [ 1 9~ 1 J. Ti,e Work of Discovering Science Construed with Materials from the 
OptIcally Dlscoven:d Pulsar). Na verdade, roi a prematura constatar;5.o da verdadei. 
ra complexidade das conexoes causais nos conjuntos mais formatados de cicncias 
nalurais que tornou ahsohllamCnte controvertida a descri r;ao da a~ao em cicncias 
socia is. Essa lTludanc;:a nos deveres da'\ ciencias sociais em virtude do estudo da'\ 
nalllrais foi detecfada em Isabelle Stcngcrs (2000), Tlte invention of Modern Science. 
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acrescentado pelos veiculos escolhidos para produ zir seus efeitos. Causas, 

nessa teologia estranha e ITluito al'eaica, eriam coisas, ao que se sup6e, ex 

lIihiio. Mas quando os veiculos sao tratados como mediadores que engen

dram outros mediadores. entao "irllllneras situac;6es novas e il11previ stas 

ocorrem (induzem coisas a fazer outras coisa> gue nao eram esperadas). 

De novo, e como proceder a distin<;oes milldas, enquanto as diferen<;as 

no tipo de cartografia sao imensas. A primeira solu,ao desenha mapas 

do ll1undo compostos de poueas a,oes, seguidas por conseguencias que 

sao meros efeitos, expressoes au reflexos de alga mai s. A segunda solu<;ao, 

preferida pela ANT, pinta um mundo feito de concatena,6es de mediado

res, nas quais pode-se dizer que cada ponto age plena mente." Assim, a 

questao-chave da ciencia social e determinar se tenta deduzir de pOLlCas 

causas 0 maior numero possivel de efeitos ali presentes in potentia , au se 

tenta substituir a maior Del/nerO possivel de causas par lima serie de ato

res - como 0 sign.ificado tecnico que a palavra '\ede" assunlinl mais tarde. 

Este ponto e pavorosamente dificil, mas por enquanto pode ser si m

plificado gra<;as ao uso de lima vinheta. Os sOci610gos sao as vezes acusa

dos de tratar as atores como titeres manipulados por for<;as sociais. Mas 

ao que parece os titereiros, como os sopranos, alimentam ideias benl dife

rentes sabre aquilo que induz sellS bonecos a fazer coisas. Elllbora as ma

rionetes constitllam, na aparencia, a exemplo Illais cabal de causalidade 

direta - apenas obedecem aos cordoes -, os titereiros raramente se COID

portam como se as controlassem cOl11pletamente. Dizem frases engra,adas 

COlHO "os bonecos nos sugerem coisas que nunca pensanl0S ser posslveis",66 

Quando uma for,a manipula outra, isso nao significa que seja uma causa 

a gerar efeitos; pode ser tambel11 a ocasiao para outras coisas col11e<;arem 

a agir. A 111<10, oculta na etil11ologia latina da palavra "manipular", e tanto 

65 No linguajar de Deleuze, a primcira "realiza polcnciais" e a segunda "atualiza vi r
tualidades': Para um exame dessa oposi~iio de conceitos, ver Franc;ois Zourabichvili 
(2003), Le Voca.bulaire de Deleuzc. 

66 Ver Victoria Nelson (2002), ~ll1 e Secret Life of Puppets, 
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um indicio de controle qual1/o de falta dele. Entiio, quem puxa os cordt'is? 

Os titeres, alem dos seus. Nao que eles controlem quem os manipula - isso 

inverteria a ordem da causa lidade - e, sem dllvida, nenhuma dialetica fa

ri a a magic •. Nesta altura, 0 interessante nao e decid ir quem esta agindo 

e como, mas passar de uma certeza para uma incerteza em relac;ao a ac;:ao: 

determinar 0 que age e de que maneira. Tao logo desdobramos de novo 0 

espectro total das incertezas relativa mente as a<;oes, recuperamos a vigoro

sa intu i<;ao que jaz na origem das cienci.s socia is. Assim, quando os socio

logos sao acusados de tratar os atores como titeres, isso deve ser encarado 

como urn cumprimento, desde que eles multipliquem os corMis e aceita m 

surpresas vindas da a<;ao, do manuse io e da manipula<;ao. "Tratar pessoas 

como fantoches" e pejorativo apenas quando essa prolifera<;ao de media

dores se transforma numa a<;ao - a social- cujos efeitos sao simplesmente 

transportados, sem se deformarem, ao longo de um a cadeia de intermedi

arios. Entiio, a intui<;ao original se perde para sempre. 

Deve-se sempre ter isso em mente porque a sociologia foi prejudiea

da - nao nos faltarao ocasioes de ver isso na Pa rte II - pelo preconceito de 

que ex iste um locus privilegiado no dominio soc ial em que a a<;ao e "con

creta": "parole" nlais que "langue", "evento" mais que "estrutura". "micro" 

mais que "macro", "individual" mais que ((coletivo", Uinterac;ao" mais que 

"socicdade" Oll, ao contnlrio, "dassel> mais que "indi vfd uo", «s ignificado" 

fllais que "forc;a", "pnitica') mais que "teoria", "corporac;:ao" mais que "pes

soas" e assim por diante. Todavia, se a a"ao nao e loca l, entao nao pertenee 

a um lugar especifico; e disseminada, variada, multipla, desloeada, verda

deiro quebra-cabe<;a tanto para os ana li stas quanto para os atores· ' 
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Este ponto ajudara a nao confundir a ANT com os muitos movi -

67 A questao foi bem estudada pelas disciplinas de cogni~ao "siluada" ou "disLribuida", 
e SClIS resultados se revclaram muito imporlantes para a ANT. Ver Edwin Hutchins 
(1995), Cogm·tion ill the Wild; Jean Lave (1988). Cogllitiotl ill Practice: Mind, Math 
ematics and Cu ltu re in Everyday Life; e Lucy Suchman (1987), PlaItS and Situated 
Actions. A rela<;:ao entre a ANT c esses estudos sera <linda mais forte <Iuando a ter
cei ra incerteza for considerada. Elas se separarao apenas quando a qUUfta c a quintil 
[ontes fOfelll estuoadas. 
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mentos polemicos que apelaram para a "concretude" do individuo com 

sua a<;ao sign ificativa, participante e intencional contra os efeitos frios, 

anon imos e abstratos da "determinac;:ao pel as estruturas sociais" - ou que 
d " ignoraram 0 rico mundo vivido dos seres humanos em troca e,um~ ma-

Ilipu la<;ao tecnica, fria e anollima" pela materia. Quase sempre 1I1splrados 

pela fenornellologia, esses movi mentos reformistas herd a ram todos os seus 

defeilos: nao conseguem imaginar um a metafisica ande haja outras a<;oes 

reais alem das praticadas intencionalmente pdas homens - ou, pior ainda, 

opoem a a<;50 humana ao mero '(efeito material" de objetos naturais que, 
como di zem, nao tem "ac;:ao", apenas ((cOlnpOrl<1111ento",68 Ora, uma socio

logia "i nterpretativa" e uma "sociologia" do social tanto quanto qualqu er 

versao "objetivi sta" ou "positivist." que cia pretenda substituir. Supoe que 

certos t ipos de a<;ao - pessoas, inten<;ao, sentimento, trabalho, intera<;ao 

direta - trarao autol1'laticamel1le vida, riqueza e "humanidade". 

Esta cren~a no "mundo vivido" e um bom exemplo de "concretude 

deslocada", para empregar 0 termo de Whitehead: urn relato prenhe de 

individuos deve ser ma is abstrato que outro consistindo apenas de atores 

coletivos. Uma bola de bilhar batendo em oulra sobre 0 pano verde age 

exatanlente como Ulna ('pessoa" dirigindo 0 (olhar" para 0 (( rico l1umdo 

humano" de outra "face sig nificativa" no sa lao enfum a<;ado de um bote

quim onde as mesas foram postas. Nuo e isso 0 que diriam os fenomenolo

gistas e os sociologos do socia l, mas canvem ouvir 0 que os proprios joga

dores diriam a respe ito de seus "comportamenlos" e da "a<;ao" imprevisivel 

de suas bolas de bilhar. Parecem eriar uma serie de confusoes estritamentc 

proibidas pela teoria segundo a qual se deve preservar uma diferen,a ab-

68 A despeilo das IDuitos esfon;os, especht lmente em Don lho.c. e Evan Selinger (2003). 
Chasillg Teclmosciellce, Matrix for Materiality. para reconciha~ AN~ e fenomeno~o
gia,o abismo entre as duas Iinhas de interesse permanecc, devldo ~ enfase ~xcesslva 
dada pelos fcnomenologistas as fontes hlll11anas dc aryao. ~ esse abl~mo malS se alar
gaTe} quando se considerarem as outras t l"~S incerlezas. Na~ quer dlzer que devam~s 
nos privar do rico vocabulario descritivo da [cnomenologH." mas apenas que precl
samos estende-lo a cnt idades "nao inl.encionais", 
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soluta entre (Ca<;:ao" e "CODlportarnento".69 De novo, os cientistas socia is tern 

confundido seu papel de analistas com algum tipo de apelo politico a dis
ciplina e a emancipa~iio. 

Nessas situa<;oes e que temos de tomar uma decisiio, caso deseje

mos estabelecer conex6es sociais de maneiras novas e interessantes: ou 

nos afastamos dos ana listas que so dispoem de uma metafisica completa 

ou "seguimos os proprios atOt'es", que apelam para muitas. A concretude 

niio provem da escolha de uma figura<;ao, entre muitas, para substituir os 

atores, mas do aumento, nos relatos, da prop01',ao entre mediadores e in

termediarios. lsso nos din! 0 que e um bom estudo ANT. Por todos esses 

motivos, 0 que nao se deve estabelecer logo de inicio e a escolha de um 

locus privilegiado onde a a<;ao pOt'ventura seja mais abundante. "Concre

to" e "abstrato" nao designam um tipo especifico de carater - os suspeitos 

usuais da sociologia critica. As unicas diferen~as importantes que deve

mos considerar por enquanto sao: que a<;oes foram invocadas? Quais as 

suas figura<;6es? Em que tipo se enquad ram? Estamos fa lando de causas 

e seus intermediarios ou de concatena<;iio de med iadores? A ANT e sim

plesmente a teoria social que decidiu seguir os nativos, nao importam as 

confusoes metafisicas a que nos arrastem - e nao perdem tempo em fazer 
isso, con forme veremos! 
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69 Isso a despeito da corajosa defesa da distin<;ao em Harry Collins e Martin KWiCh 

( 1998), The Shape of Actions. Wha t Hwnrlll a/Jd Machines Can Do. 

1 

TERCEIRA FONTE DE 
INCERTEZA: 

OS OBJETOS TAMBEM AGEM 

Se a sociologia, desde 0 inieio, ficou marcada pela descoberta de que 

wna a<;ao e assumida por outras, mais marcada ficou pel a constata<;iio eti

ca, politica e empirica de que ex istem hierarquias, assimetrias e desigualda

des; de que 0 mundo social e uma paisa gem tao variada quanto um terreno 

irregular e montanhoso; de que nenhulTI grau de entusiaslTIo, livre-arbitrio 

ou engenhosidade pode eliminar tais assimetrias; de que todas das pesam 

tanto quanto p iramides, ernbara<;ando a a<;ao individual e explicando por 

que a sociedade deve se r considerada uma entidade sui generis; de que 0 

pensador obstinado em negar essas desigualdades e diferen<;as e credulo 

au reacionarioi e, finaimente, de que ignorar a assimetria sociaJ soa tao 

ridiculo quanto garantir que a grav i ta~ao newtoniana nao existe. 

Como perrnaneceremos fids a essa intui~ao sustentando, confonne 

fiz no caso das duas primei ras fontes de incerteza, que grupos estao sendo 

"constantemente" formados e a<;oes "incessantemente" debatidas? A escolha 

desses dois pontos de partida nao tera sido inspirada por uma atitude inge

nua que transformou 0 dominio social gritantemente irregular num campo 

plano onde, segundo parece, qua lquer llln tem a mesma chance de eonceber 

sua propria metafisica? Nao sen\ a ANT um dos sintomas desse espirito de 

mercado sempre pronto a assegurar que todos tem a mesma oportunidade 

97 



Reagrcgulldo 0 s(lcial 

- e ai dos vencidos?70 "E que fOi feito", poderiam resmungar as pessoas. "do 

poder e da dominac;:ao?" Mas justa mente pelo fato de querermos explicar 
essas assimetrias e que nno iremos silnplesmente repefi-Jas - e nluito meoos 

transporta-Ias sem modificac;:ao alguma. De novo. nao desejamos con fun

dir a causa com 0 efeito. 0 explanandll1n com 0 explanans. Por isso e tao 

importante sustentar que 0 poder. como a sociedade, constitui 0 resultado 

final de um processo e nao um reservatorio. um estoq ue ou um capital capaz 

de fornecer automaticamente uma explicac;:ao. Dominac;:ao e poder precisam 

ser produzidos. feitos. compostos.'I Nao ha C01110 nega r que as assimetrias 

existem; mas de onde vem e de que sao constituidas? 

Para obter uma resposta. os sociologos de associac;:6es devem tomar 

a mesma decisao radical que tomaram quando insistiram em se nutri r da 

segunda fonte de incerteza. Foi pOl·que quiseram manter a intuic;:ao origi

nal das ciencias sociais que precisaram rejeitar i napelavelmente a soluc;:ao 

impossivel de que a sociedade e desigual e hierarquica; de que exerce urn 

peso desproporcional em algumas partes; e de que tem todas as caracte

risticas da inercia . Dizer que a dominac;:ao viola corpos e almas e uma coi

sa; ao passo que conduir que hierarquias, dissimetrias. inercia, poderes e 

crueldades sao compostos de material social e um argumento totalmente 

diferente. 0 segundo ponto nao apresenta continuidade logica com opri

meiro e alem de tudo esta. como veremos, em absoluta contradic;:ao com 

ele. Da mesma maneira que a assunc;ao de lIma ac;ao por outra nao significa 

que a sociedade esteja se impondo. a flagrante assimetria de recursos nao 
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70 Em Lue Boltanski e Eve ChiapeUo (2005), The New Spirit of Capittilism, os alltores 
explicitaram bem sua crilka a A NT, como no ll10rdaz ataque em Philip Morowski e 
Edward Nik-Khan (2004), Markets !v[ade Flesh: Calion, Perjormativity, ami a Crisis 
in Science Stlldies. Augmented with Consideration of the FCC Auctions. Tcremos de 
aguardar a ConcJusao para abordar 0 problema da relevancia polltica e responder a 
cssas crlticas. 

7 1 Vcr John Law (l986a), On Power and Its Tactics: It View from the Sociology of Sci
ence, e John Law (1992), A Sociolugy of Momters. Essays 011 Power, Technology and 
D011lin(ltiol'. 
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quer di zer que e\es sejam gerados por assimetrias sociais. Este raciocinio 

leva precisamente a conclusao oposta: se desigualdades sao geradas, entao 

outros tipos de atores que nao os sociais entram no jogo. Tal como fez 

Marx com a dialetica de Hegel. ja e hora de resgatarmos a explicac;:ao social. 

o NUMERO DE ATORES EM lOGO DEVE SER 

AUMENTADO 

Ate agora, enfatizei bastante a diferen~a entre "social'" COll10 em 

"vinculos socia is", e «social" como eln "associacy6es" - tendo enl mente 

que a segund a acep~iio est" l11ais perto da etimologia original. Mostrei que 

muitas vezes, nas ciencias socia is, "social" designa um tipo de vinculo: e 
o 110lne de lim dominio especHico, lim Inaterial como palha, barro. corda, 

madeira ou ac;:o. Em principio, voce poderia percon-er um supermercado 

imaginario e estacar diante de uma gondola cheia de "v inculos sociais", 

conl outras alas exibindo conex6es Umateriajs", «( biologicas", (psicologicas" 

e "economicas". Para a ANT. como agora j,1 sabemos, a defi nic;:ao do termo 

e outra: nao design a um domlnio da realidade ou um item especial; e antes 

o nome de um movilnento, um deslocamento, lima transforma<;ao, uma 

translac;:ao, um registro. E uma associa<;ao entre entidades de modo algum 

reconheciveis como sociais nO se ntido corriqueiro, exceto durante 0 curto 

instante em que se confundell1 . Retomando a metHora do supermercado. 

chamarenlOS de «social" nao uma gondola ou ala especifica, mas as varias 

modificac;:6es feitas no lugar para exibir os produtos - embahl-Ios, etiqueta

-los, colocar-Ihes prec;:o - porque essas pequenas alterac;:6es revel am ao ob

servador quaiS combinac;:6es novas foram exploradas e que caminhos serao 

seguidos (aquilo que, mais tarde, definiremos como "rede'').'' Assim, para 

72 Para a no~ao de ajustamcnto, ver Franck Cochuy (2002). Vile Sociologie dll Packa
gil-Ig ou IJ\lIe de Buridal1 Face (/1,/ ,Vla rche. 
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a ANT, social e 0 nome de um tipo de associuy3.o mOJnentanea caracteriza

da pelo modo como se aglutina assumindo novas formas." 

Uma vez estabelecido esse segundo signifi cado do social como as

socia~iio . podemos perceber 0 que confunde tanto os sociologos do social. 

Eles usam 0 adjetivo para designar dois tipos de fenome no inteiramente 

diversos: um sao as intera~6es loca is. diretas. nuas, despojadas e dinami

cas; 0 outro e tlma fon;a especffica que se supoe apta a esclarecer como 

essas mesmas intera~oes temporarias e diretas pod em tel' tamanho alean

ce e ser tao duradouras. E perfeitamente razoavel designar, pOl' "social", 

o fenomeno ubiquo das rela~6es diretas, mas nao definir uma for~a "so

cial" que nao passa de un1a tautoiogia, uma prestidigitac;:ao, uma invocac;:ao 

magica, pOis coloea em cau sa como e por quais meios esse aumento de du

rabilidade foi obtido na pratica. Salta l' do reconhecimento das intera~6es 

para a existencia de uma for~a socia l e, repetimos, uma inferencia que nao 

decorre da premissa. 

Esta distin~ao e crucial. pois as chamadas habilidades sociais basi

cas sao mesmo dificeis de isolar nas sociedades humanas. Como veremos 

na Parte II ao debater a no~ao de " intera~oes locais". e sobretudo em so

ciedades nao humanas (form igas, macacos, abel has) que se torn a possivel 

engendrar um mundo socia l entendido como uma rede de jntera~oes. Nas 

sociedades humanas, as habilidades socia is basicas, embora ainda presen

tes, ofereeem urn repertorio con stante, mas ainda assim restrito. Muitas 

das associa<;6es duradouras e de longo aleance sao constituidas por algo 

que nao pode ser detectado enquanto nao se examina a no~ao de for~a 

socia l. No caso da ANT, cumpre inserir a primeira defini <;ao numa esfera 

bastante limitada e descartar a segunda. usando-a apenas como uma es-
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73 0 tenno "fluido" [oi introduzido em Annemarie Mol c. John Law (1994), Regio1lS, 
Networks. and Flu ids: Annemin and Social Topology. Mas ver tambcm Zygmunt 
Bauman (2000), Liquid Modernity. A palavra "f1llid a" permite aos analistas enfa
tizarem mais a circlll a~ao e a natureza da coisa transporlada do que sc cmpregas
scm "red e". 
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pecie de recurso taqlligrMico para descrever aquilo que ja foi aglutinado." 

Em SllDla: DaD se pade afirmar llUl1Ca que unl vinculo e dunlvel e consti

tuido de material social. 

A grande vantagem de esquecer a no~ao de forl:a socia l e substitui-Ia 

por intera<;oes breves ou novas associa r;oes e a possibilidade de distinguir, 

no conceito misto de sociedade, 0 que pertence it sua dlll'ar;ao e 0 que per

tence a sua substancia.75 Sinl , devem existir vinculos duniveis, mas isso 

nao e prova de que sejam const itll idos de material social - bem ao contra

rio. Agora ja podemos trazer para 0 pr imeiro plano os meios praticos de 

preservar os la<;os, a engenhosidade col1stantemente investida na busca de 

outras fontes de vfnculos e 0 pre~o a ser pago pela extensao de uma inte

ra~ao qualquer. 

Se considerannos as habilidades socia is basicas, e facil entender que 

as canex6es tecidas pOl' eles sao sempre fracas delllais para area l' com 0 

peso atribufdo pelos teoricos sociais a sua definir;ao de social. Abandona

da aos proprios recursos. uma rela<;ao de poder que apenas mobilizasse 

habilidades socia is licaria Iimitada a intera<;6es muito breves. muito pas

sageiras. Mas onde ja se observou semelhante situa<;iio? Mesmo os bandos 

de babllinos. embora mais proximos do mundo ideal inventado pOI' varios 

teoricos sociais, l1ao podem fornecer um exemplo tao extremo. Como ob

servaram Hobbes e Rousseau h<\ muito tempo, nenhllm gigante e forte 0 

bastante para nao ser dominado durante 0 sono 1'01' um anao; nenhuma 

coalizao e suficientemente solida para nao ser engolfada pOI' outra ainda 

maior. Quando 0 poder e exercido duradouramente, isso ocorre porque 

nao e feito de la<;os sociais; quando precisa confiar ullicamente em lar;os 

74 Para UIll3 anliga apresenta<;au desse argumentu, ver Strum e Lalour, The Meanillgs 
of Social. 

75 Na complexa 110<;50 de natureza, pude Jistinguir a realidade exterior da unidade: as 
duas coisas nao vao jUlltas, apesar de tanta filosofia (ver Latour, Politics of Natu re). 
o mcslllo se aplica a sod edade: 0 cad ter duravel nao se refere a sua maLerialidadc. 
apenas a seu nlovimenlO. 
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socia is, nao dura muito. Assim, quando os cientistas sociais apelam para 

os "vinculos socia is", pressupoem algo que s6 com grande dificuldade se 

desdobra no tempo e no espa,o, que nao e inerte e deve ser incessantemen

te renegociado. Justamente por ser muito diffcil preservar assimetrias, en

treter de manei ... dunivel rela,oes socia is e consolidar desigualdades e que 

tanto esfon;o se investe na tarefa de substituir la,os frageis e decadentes 

por la,os de oufros tipos. Se 0 munclo social fosse constituido de intera,oes 

ioca is, conservaria certo aspecto provisor io, instavel e ca6tico, !lUnca essa 

paisagem amplamente diferenciada que 0 recurso ao poder e it domina,ao 
procura explicar. 

Caso a distin,ao entre habilidades socia is basicas e meios nao socia is 

mobilizados para amplia-Ias nao seja cuidadosamente preservada, os analis

tas correrao 0 risco de acreditar que a explica,ao sera fornecida pela invoca

,ao de for,as sociais. Os soci610gos tal vez aleguem que, quando apelam para 

a durabilidade dos vinculos socia is, enfahzam algo que de fato e dunivel, s6-

lido e inerte. E argumentam: (~soc i edade", "norma socia''', "leis socia is", "es

truturas", "costumes socia is", "cultura", "regras" etc. possuenl consistencia 

suficiente para jushficar 0 modo como dominam a todos n6s e a paisagem 

irregular em que labutamos. Esta e, sem duvida, uma solu,ao conveniente, 

mas nao explica de onde vem a "consistcncia" que refon;a as conexoes fdgeis 

das habil idades sociais. Os soci610gos, num gesto leviano, podem enveredar 

pelo caminho errado e garantir que durabilidade, solidez e inercia se devem 

it inercia, solidez e durabilidade da pr6pria sociedade. Podem ate ir alem e 

tomar essa tautologia nao como a mais absoluta das contradi,oes, mas como 

aquilo que mais se deve admirar na for,a miraculosa de uma sociedade, em 
suas palavras, sui generis - ou seja, gerada de si mesn13.76 

Ainda que eSSa maneir. de fa lar seja por demais in6cua quando 

tomada como uma especie de recurso taqu ignifico para descrever 0 que 
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76 Cornelius Castoradis ( 1998). The Imagi"my Imtitlltioll of Society. leva a faJacia ain
da rnais longe, tomando a tautologia em si COmo a base imaginaria da sOciedade. No 
cntanto, uma vc~ aceita essa base. jii !l aO h::l. meio de detectar a composi~ao do social. 
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ja esta aglutinado, as consequencias de tal argllmento sao desastrosas. 

F. grande a tenta~ao de agir como se eJdstisse uma for~a extraord imlria 

capaz de enriquece r as assimetrias breves com a dura,ao e a amplitude que 

as habilidades sociais nao podem produzir por seu pr6prio esfor~o. Nesta 

altura, causas e efeitos se invertem e os meios de aglutinar 0 socia l desapa

recem de vista. 0 que come,ou como mera confusao de adjetivos tornou 

-se um projeto bem diferente: a este mundo basico juntou-se um outro tao 

inabordavel quanto 0 ceu da antiga teologia crista - exceto pelo fato de nao 

acenar COIll nenhul11a espera n<;a de redenyao. 

Seriam os soci610gos do social ingenuos a ponto de nao perceber 

wna tautologia tao 6bvia em seu raciodnio? Esta riam mesmo apegados a 
cren,a mitica num outro mundo por tras do real? Acredilarialll realmen

Ie nesse estranho lour de force de uma soc iedade nascida de si mesma?n 

Claro que nao, pois nunca transferem isso para a pratica e, portanto, nun

ca enfrentalll a contradi~ao inerente ao conceito de uma sociedade "au

toprodllzida". 0 motivo pelo qual jamais percebem a ilogicidade de seu 

argumento e que 0 empregam um tanto livremente. Quando invocam 0 

carater duradouro de cerlos agregados socia is, atr ibllem sempre, volunta

riamenle ou nao, todo 0 peso das outras coisas nao sociais aos frageis la,os 

da sociedade. Sao sempre as coisas - tomadas no sentido litera l - que, na 

pnitica, transmitem slla "consistencia" a [nigH "sociedade". De fato, 0 que 

os soci610gos entendem por "poder da sociedade" nao e a sociedade em si 

- isso seria magi a pura -, mas algum tipo de generaliza,ao para todas as 

entidades ja mobili zadas no intuito de perpetuar as assimetrias.78 Essa ge

neraliza~iio nao e tautol6gica, mas perigosamente enganadora porque nao 

existe nen hum meio empirico de saber como lodo esse mater ial foi mobi-

77 0 tour de force e tomado como uma caracteristica do social. Vcr Barry Barnes 
(1983). Social Life (IS Bootstrapped Illduction. 

78 Na Parte II, vcre lllos que essa tautologia e a presenc;:a oculta do CorI'o Politico: 
a relac;:ao paradoxal entre 0 cidadao e a Republica contaminou de todo ~I rclac;ao 
inteiramenlc diversa entre 0 ator e 0 sistema - vel' p. 200. 
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lizado - e, pior ainda. nao ha maneira de descobrir se essa carga continua 

ativa. A ideia de sociedade tornou-se, nas maos dos cCexplicadores sOciaisJ) 

de ullima hora, uma especie de cargueiro giganlesco que nao recebe ne

nhwn inspetor a bordo e permite aos cientistas sociais contrabandearem 

mercadorias atraves de fronteiras nacionais sem necessidade de conI role 

par parte da alfandega. 0 cargueiro esl" vazio au cheio, em bam estado 

au enferrujado, segura au perigoso, novo ou desalivado? E 0 que todos 

pergunlam, como pergunlam tambem se existem annas de destrui,ao em 
massa no [raque de Saddam Hussein. 

A sollll;ao da ANT nao e envolver-se em polemicas conlra os soci-

610gos do social, mas simplesmente mulliplicar as oporlllnidades de per

ceber rapidamente a conlradi,ao em que possam ler incidido. E a (mica 

maneira delicada de fon;ar os soci610gos a, mais uma vez, esclarecer os 

meios nao sociais qlle mobilizam quando invocam a poder das explica,6es 

socia is." A ANT insiste em fazer a seguinte pergunta: por qualmotivo os 

soci610gos, sobreca rregando os vinculos sociais para Ihes dar lim peso que 

garanta sua durabilidade e exlensao, fazem isso disfar,adamenle e nao as 

claras? Seulema "Siga os atores" se lorna "Siga os atores enquanto envere

dam pelo meio das coisas que acrescentaram as habilidades socia is para 

tornar mais dunlveis as intera~oes em perpetua mudanc;a1>. 

E aqui se que torna patenle 0 verdadei ro contrasle enlre sociologia 

de associa,oes e sociologia do social. Ate agora, pas so ter exagerado as 

diferen,as entre os dois pontos de vista. Afinal. muitas escolas de cien

cias sociais aceitan1 as dllas primeiras incertezas como ponto de partida 

(principal mente a anlropologia, gue e outro nome para a melafisica em

pirica, e, e claro, a etnometodologia). Mesmo a multiplica,ao de con

troversias nao altera radical mente a tipo de fenomenos que procuram 

104 

79 Imporlanlc nos cst udos de organi z3/Yoes. sempre que 0 grande animal estiver im
plkito tautologicamente, c a busca do~ rcialos, dos documentos, da circul a(j:ao de 
formas. Ver Barbara Czarniawska ( 1997), A Narrative Approach to Organizatioll 
Studies; Cooren, James R. Taylor ( 1993), Rethinking th e Theory of Orgal1izaNonal 
Commwlication:How Lo Read an Org(Jl1iz(ltion. 
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estudar, apenas agrava a diflculdade de lista-Ios. Mas agora a abismo se 

alargani consideravelmente porque, de antemao, nao Hmitaremos a um 

pequeno repert6rio aquila de que os atores precisam para gerar assime

trias socia is. Ao contnhio, aceitaremos, como atores completos, entida

des que foram explicitamenle banidas da existencia coletiva pOl' mais de 

um seculo de explica~oes socia is. As razoes sao de duas naturezas: a pri

meira e que as habilidades socia is basicas fornecem apenas um minus

culo subconjunlo das associa,6es formadoras da sociedade; a segunda e 

gue a suprimento de for,a aparentemenle implicito na invoca,iio de um 

vincu lo social constitui, no melhor dos casas, un} recurso conveniente e, 

no pior, uma simples tautologia. 

Os BABUfNOS DE SHIRLEY STRUM 

Para enlender 0 vinc ulo entre as habilidades sociais basicas e 0 con

ceito de sociedade, faz-se necessaria lIlna incursiio pelo estudo dos prima

las e babuinos. Evocando a primeiro semimirio sabre eSludos de babuinos 

gue organizou em 1978 num castelo perto de Nova York, Shirley Strum 

(1987 p. 157-58) escreveu: 

Bem sei que minha obra pintoll UIll quadro das sociedades de babuinos 
que olilros acharao dificil de aceitar. Minha descoberta chocallle foj que os 
machos nao possllcm uma hierarquia de comando; que os babuinos ciesen
volvem estrategias sociais; que a finura triunfa da foreta; que a habilidade 
e a reciprocidadc social vem antes cia agressao. Isso e 0 principia de uma 
politica sexual em que machos e fcmeas trocam favores. Ao que tudo tn
dica, os babuinos lem de trabalhar duro para criar seu mundo social. e a 
maneira como 0 criam os faz parccer "melhores" que os homens. Precisam 
lIns dos outros para sobreviver no nlvelmais basico - protec;:ao e vantagem 
que a vida em grllpo oferece ao individllo - e tambem no mais sofisticado, 
clIjas caracterislicas sao as estrategias sociais de competi~ao e defesa. Pa
receram-me "melhores", ainda, porque ao contnlrio clos humanos nenhun'l 
membra da Pumphouse [nome do grupo] era capaz de monopoli zar os re
cursos esscnciais: cacla babuino oblinha seu pr6prio alimenlo, agua e lugar 
a sombra, cuidando de suas Ilecessidacles de sobrevivencia elementares. 
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A agressao podia ser usada para a coenjao, mas era contida. Aparencia, 
proximjdade. boa vontade social e cooperac;:ao canslitulam os unicos re
cursos disponiveis para negocia r au prevalecer sabre outro membro. E 
eram, todos, aspectos da "bondade" - convivio, nao agressao. Os babuinos 
cram "bans" uns com os outros porque esse comporta mento importava 
tanto para sua sobrevivencia quanta a respirar;5.o au a com ida. 0 que des
cobri fai urn quadro novo e revoluciol1tlrio da sociedade babuina. Revolu
cionario, na verdade. para qua/quer sociedade an imal ja descrita. As im
plicac;:6cs podem ser cOllsideradas surpreendentes. Aventei que a agressao 
nao era uma influencia tao comum e decisiva na evolu<fao quanta se pensa
ra e que as eS lralegias e a reciprocidade soci ai s contavam muito. Ora, se os 
babui nos as possuem, entao os preclIfsores de nossos remotos ancestrais 
humanos as possufam tambtm. 

Os soci6logos, caso tivessem 0 privilegio de observa r mais cuida

dosamente os babuinos repa rando sua "estrutura social " em con stante 

decomposi~ao, veriam quao caro se paga quando 0 trabalho consiste em 

manter, por exemplo, 0 dominio social sem ,/ada a nao ser as habilidades 

sociais. Documentariam empiricamente 0 pre~o da tautologia "vinculos 

sociais feitos de vinculos sociais".80 0 poder exercido por intermedio de en

tidades e que nao dorme nunca e as associa~6es s6lidas e que permitem ao 

poder dural' e expandir-se mais - conludo, para reali zar esse feito, muitos 
outros elementos albn das compacta~6es socia is precisam ser descobertos. 

A sociologia do social nao e inut il : apenas r ode ser muito boa para estudar 

babulnos, mas nao humanos. 

FAZER COM QUE OBJETOS PARTICIPEM 

DO CURSO DA AYA.O 

o contraste entre as duas escolas nao poderia ser mais gritante. Tao 

logo voce passe a ter dllVidas quanto it capacidade dos vincu los sociais de 

80 Ver Hans Kummer (1995), III Quest oj tile Sacred Babool'/ , para a noc;ao-chavc de 
"(erramentas sociais" sabre babufnos sagrados. 
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expandir-se duradouramente, um papel viavel para os objetos come~a a 

esbo~ar-se.81 Se supuser que os agregados sociais conseguem sustentar seu 

proprio ser engendrado por " for~as sociais", os objetos se desvanecem e a 

for~a magica, tautologica da sociedade basta para manter todas as coisas 

sem l1ada -Iiteralmente. E dificil imaginar uma inversao pr imeiro plano/ 

segundo plano mais contundente, uma muda nc;:a de paradigma mais radi

cal. Por esse motivo, sem dllvida, a ANT logo chamou a aten~iio. B2 

A a,ao social nao apenas e assumida por estranhos como se trans

fere ou e delegada a diferentes tipos de atores capazes de leva-Ia ad ia nte 

gra~as a outros modos de agir, a outros tipos de for~as . 8J A primeira vista, 

repor objetos no curso normal de a~iio pode parecer inocuo. Afinal de con

tas, nem se duvida que panelas "fer va m" agua, que facas "cortem" ca rne, 

que cestos "guardem" com ida, que martelos "preguem" pregos, que grades 

"impe~am" crian~as de cair, que fechaduras "tranquem" portas para bar

rar visitantes indesejados, que sabao "lave" sujeira, que horarios "determi

nem" inicio de au las, que etiquetas de pre~o "ajudem" pessoas a caleular 

e assim por diante. Esses verbos nao designam ac;:6es? 0 que a introdu~iio 

dessas atividades hUlllildes, prosaicas e corriqueiras trata de novo para um 

cientista social? 
No entanto, traz. 0 motivo pelo qual os objetos nao tinham oportu

nidade de desempenhar papeis antes nao se devi a unicamente it defini<;iio 

81 "Objeto" sera usado como substituto ate 0 pr6ximo capitulo,. on de sera defi~~o 
como "assunto de importancia~ Nao ha meio de apressar as CO lsas porqllc a AN I e 
defmida, neste Iivro, pela apresentar;ao sucessiva das cinco fonles de incerteza. 

82 Nao po de ser entendida scm as outras duas incertezas quanta a grupos e a~o. 
Scm etas, a A 'T fica imediatamenle reduzida a urn argumento insiglliflcantc so
bre a a~ao causal de objclos Iccnicos. 0 que e sem <il'ivilia urn relrocesso ao deter
minismo tcenico. 

83 Para que 0 verbo "delegar" funcione, c preciso ler em mente a leoria ANT da ar;ao, 
ou seja, 0 modo como alguem induz alguem a fazer coisas. Se esse dcs.lo_camcnlo 
passa t!cspcrcebido, a delcgar;ao sc to~na autra rel~r;ao causal e ~ rcss u,~re~5ao de um 
Nomo Jaber no plena comando daq11l1o que e.Je - e quasc sempl e um cle - produz 
COI11 ferralTICntas. 
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do social usada pelos sociologos, mas tam born a propria defini,ao de atores 

e a,iies geralmente escolhida. Se a a,ao se limita ao que os humanos fa

zeIn de maneira "intencional" au "signifi cativa", nao se concebe como um 

rnartelo, um cesto, U111a fechadura. urn gato, unl tapete, uma ca neea, urn 

horario ou uma etiqueta possam agir. Talvez existam no dominio das re

lac;:5es Umateriais" e ((causais", n1as nao na esfera '(reflex iva" au "simb6Iica" 

das rela,iies sociais. Em contrapartida, se insistirmos na decisao de partir 

das controversias sobre atores e atos, qua/quer coisa que modifique uma 

situa,iio fazendo diferen<;a e um ator - ou, caso ainda nao tenha figura,ao, 

um aetante. Par·tanto. nossas perguntas em relac;:ao a lim agente sao sin1-

plesmente estas: ele faz diteren,a no curso da a<;iio de outro agente ou nao? 

Haved alguma prova mediante a qual possamos detectar essa diferen,a? 

A resposta de sensa comUl11 seria um cCs im" sonoro. Se voce puder, 
com a maior tranquilidade, sustentar que pregar urn prego com OU sem um 

martelo, ferver agua com all sem uma panela. transportar comida com all 

sem un1 cesto, andar na rua com ou sem roupas. zapear a televisao com ou 

sem 0 controle remota. parar um ca rro com au sem a freio. fazer um in

ventario com ou sem uma lista. administ.rar nma empresa com au sem a 

contabilidade sao exatamente as mesmas atividades, que a i ntrodu, ao desses 

implementos comuns nao muda nada "de importante" na realiza,30 de tare

fas, entao voce esta pronto para visitar a Terra Longfnqua do Social e desapa

recer daqui. Para todos os outros membros da sociedade esses implementos 

fazem muita diferen,a e sao, pois, segundo nossa dehni,ao, atores _ ou, m ais 

exatamente, participes no curso da a,30 que aguarda figura<;ao. 

Isso. e claro, nao significa que as participes "determinem» a ac;:ao. 
que os cestos "provoquem" 0 transporte de com ida ou que os martelos 
"inlponham" a insen;ao do prego. Essa inversao no rumo da intluencia 

funcionaria apenas como 0 meio de tra nsforn1ar as objetos nas causas 

cujos efeitos seriam conduzidos pela a,ao humana agora limitada ao 

papel de mero intermediario. Ao contra rio, significa que devem existir 

inlllneros matizes metaFisicos entre a causa lidade plena e a inexistencia 
absoluta . Alem de "determin ar" e servir de "pano de fundo" para a a,ao 
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humana. as coisas precisam autorizar, pennitir, conceder, estinlui ar, en-
. . ·b·l ·t· "bir etc 84 A ANT sejar, sugerir. influenCIaf, Interromper, poss~ 1 I <ear) prO!" . . _ 

nao alega, sem base, que os objetos fazem cOlsas no lugar dos atOles hu 

manos: di z apenas que nenhuma ciencia do social pode e.xlstlr se a ques
tao de 0 que e quem participa da a,ao nao for logo de lnl c l~ plena mente 

exp]orada, embora isso signifique desca rtar elementos q~e, a falta de ter
mo melhar, challlaria_nlOs de nao humanos. Essa expressao, e01no outras 

escolhidas pela ANT, nao tem significado em si mesma. Nao designa urn 

dominio da realidade. Nao se refere a duendes de gorro vermelho agll1do 

nos nfveis atomicos, mas somente aquilo que 0 analista estaria preparado 

para acolher a fim de explicar a durabilidade e a extensiiode uma intera-

- " 0 pro)·eto da ANT cifra-se em ampliar a lista e modlficar as form as ,ao. " , 
e figuras dos parti cipantes reunidos, esbo,ando uma manelra de faze-los 

agir como llln todo dUr<\vel. , ." . 
Para os sociologos de associa,6es, 0 que e novo nao e a multlphCl

dade de objetos mobilizados por um curso de a,30 ao longo do caminho 

- ninguem jamais negou que eles existam aos milhares. Novo eo fato de os 

objetos surgirem de s(lbito nao apenas como atores completos, mas tam

bem como aquila que explica a paisage.m variegada pel a qual come,amos, 

os poderes supremos da sociedade, as notorias assi metrias, 0 rude exerci

cio do poder. E dessa surpresa que os sociologos de associa,iies preferem 

84 Por issu a no~ao de "conccssao", introduzida por James G. Gihson (1986), TIle Ecologi
cal Approach to Visual Perception, foi julgada lao Util. A mull iplicidade dos modos ~e 
0.<;:5.0 que dizem respeitu a tecnologia - forte e fmea - e maravi~osarnellte captada ~ur 
Suehman. Plans (md Situated ActiollS, C. Goodwin c M. GOOdWUl (1.996), Formulatlf~g 
plm/es: Seeing as a situated activity, e Bernard Conein, Nicolas D~dler e Laurent The
venal (l993). Les Objects dans fAction. De la Maisoll au Laboratolre. 

85 Nola-se uma eerla tendencia anlropocentrica no usa do. expressau IJaO hllmano ~. ja 
I" "I res eln d- tallle que a dUllla humano/naa humane dcve ser substltu-exp lqUCI a gu. ... • ' . ' . ) 

fda pela insupcravel dieolomia entre sujeito e obJeto (ve~ Latour, P~lttICS of:vaturel~ 
Nenhuma outra accp<;ao cleve scr buscada nesse conccllo, que nao esp~eIfica UI 

dominia onlol6gico. mas apenas faz as veres de Otttra direre n~a co.n.cc ltual. .Para 
um panorama completo das rchH;6es humanos/nao humanos, vcr Plullppe Dcscola 
(2005), La Nature des Cultures. 
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partir, em vez de considerar. con10 muitos de seus cole gas. que a questao 

obviamente esti encerrada, que os objetos nao fazem coisa alguma sequer 

conlparavel ou meS1110 conectavel a ac;:ao socia l humana e que, se as vezes 

"expressam" relac;:6es de poder. "sinlbolizam" hierarquias socia is. «agra

vam" desigualdades sociais, "transportam" 0 poder socia], "objetivam" 

a igualdade e "rnateria lizam" rela~6es de genero, nao podem esta r na ori

gem da atividade soc ial. 

Um bom exemplo de defini,ao assimetrica de atores esta em 

Durkheim {1966: 11 3), que di z: 

As origens remotas de qualquer processo social irnporlante devem ser busca
das nQ const,ituifiio intertla do gntpO social [grifo no originalJ. 
Podemos ser ainda mais precisos. Os elementos que constituem esse meio 
sao de dois tipos: coisas e pessoas. Aiem dos objetos materiais incorpo
rados a sociedade, devem ser consjderados os produtos de uma atividade 
social previa: leis , costumes estabelecidos, obras literarias e artisticas etc. 
Mas, c claro, os impulsos que detenninam as transformac;:6es sociais nao 
provfm nem do material nem do imaterial, pois nenhum deles possui for
'1a motriz [puissance motriceJ. Pode~se , sem duvida, leva~los em conta nas 
explicac;:6es aventadas. Eles tel11 alguIl1 peso na evol u~ao socia l, cuja veloc i ~ 
dade e mesmo di.re~5.o variam de acordo com a natureza desses elementos; 
mas nao encerram nada do que e exigido para po-Ia em movimento. Sao a 
materia sabre a qual agem as fon;:as sociais da sociedade; mas, por si pro
prias, nao liberam nenhuma energia socia l [aucune force viveJ. Como fato! 
ativo, en tao, s6 0 que permanece e 0 meio humano. 

Isto, para luim, sempre constituiu uma grande sllrpresa: como e 
que, a despeito desse fenorneno formidavel e ubiquo, a sociologia permane

,a "sem objeto"? Tudo fica ainda rnais intrigante quando se considera que 

essa disciplina surgiu urn s<'cu lo depois da Revolu,iio Ind ustrial e pas sou 

a evoluir paralelarnente aos desenvolvimentos tecnicos rnais ambiciosos 

e intensivos desde 0 Neolitico. E ainda: C0l110 expli ca r que tantos cientis

tas sociais teimem em considerar "significado social" em vez de "sinlples" 

rel a<;6es materiais, "dimensao simb6lica" em vez de "pura causalidade"? 

Bem a maneira do sexo na Era Vitoriana, os objetos nunca devem ser men-
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cion ados, mas seJupre sentidos. Eles existenl, naturalnlente, mas nao sao 

alvo de pensamento, de pensamento social. Como servos humildes, vivem 

a margem do social, encarregando-se da maior parte do trabalho, e nun

ca sao representados COD10 tais. Parece nao haver meio, veklllo ou porta 

de entrada para inseri-los no tecido formado pelos outros la<;os socia is. 

Quanto mais os pensadores radicais insistem em atrair a atenc;:ao para os 

humanos nas margens e na peri feria, menos citam objetos. COIno se uma 

poderosa maldi,ao houvesse sido lan<;ada sobre as coisas, elas permane

cem adormecidas como servos de um castelo encantado. No entanto, uma 

vez Iibertas do feiti,o, come,am a espreguipr-se, a estirar-se, a balbuciar. 

Enxameiam entao em todas as dire,oes, sacudindo os atores humanos 

para desperta-Ios de seu sono dogmatico. Seria muito pueril afirmar que 

a ANT desempenhou 0 papel do beijo do Principe Encantado aflorando 

os "ibios da Bela Adonnecida? De qualquer modo, par ser uma sociologia 

do objeto a servi,o de humanos voltados para 0 objeto e que essa escola de 

pensamento foi primeiramente notada - justificando, assim, que se escreva 

uma i ntrodu,ao para e1a. 

S6 DE MANEIRA INTERMITENTE OS OBJETOS AJUDAM A 

RASTREAR CONEXOES SOCIAlS 

E bern certo que, it primeira vista, a dificuldade de registrar 0 pa

pel dos objetos deve-se it suposta incol'l'lensumbilidade de seus modos de 

a,ao em rela~ao aos la,os sociais tradicionaimente concebidos. Mas os 

soci61ogos do social confundiram a natureza dessa incomensurabilidade. 

Conclui ram que, sen do incomensunlveis, os modos de a,ao devem ficar 

separados dos legitimos la,os sociais, sem perceber que caberia coneluir 

exatamente 0 oposto: por serem incomensunlveis e que nos os invocamos! 

Se fossem tao fracos quanto as habilidades socia is que tem de [efor,ar, se 

I ' ., S ' 
fossen1 construidos do .l11esmo material, que gan lananlOS com lSS0. ena-
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mos babufnos e babuinos permaneceriamos!86 

Sem duvida, a pressao de um tijolo sabre outro tijolo, a giro de uma 
roda em sell eixo, a for~a de uma alavanea sabre a peso, a desaeelera,ao 
promovida par uma polia, a efeito do fogo no f6sforo, todos esses modos de 

a~iio pareeem perteneer a categorias tao obviamente diversas daquela qlle 

lim sinal de "pare" exeree sabre a del ista au a de lim grllpo sabre a mente 

ind ividual, que talvez seja bastante razoavel insta lar ent idades Ill ateriais e 

socia is em duas prateleiras sepa radas. Razoavel, porem absurdo, quando 

se considera que qualqller cllrsa humano de a~iio se fllnde em queshio de 

segundos, como por exemplo: a ordem para assentar lim tijolo, a Uga,ao 

qllimica do dmento com a agua, a for~a de uma polia na cord a gra~as ao 
movimento da mao, 0 riscar do f6sforo para acender um cigarro ofereci

do por um colega de trabalho etc. Aqui, a divisao aparentemente razoavel 
entre material e social transforma-se naq uilo que of usc a a pesquisa sobre 

como e possivel uma a~ao co/eli va - se, e claro, nao entendermos par cole

tivo uma a~ao encetada por for,as sociai s homogeneas, mas, ao contrario, 

uma a,ao que arregimenta diversos tipos de for~as unidas por serem di 
ferentes." Assim, dorava nte, a palavra "coletivo" substituira "sodedade". 

Sociedade sera ape nas 0 conjunto de entidades ja reunidas que, segundo 
os soci610gos do social, foram feitas de materi al sodal. Coletivo, por outro 

lado, design.ra 0 projeto de juntar novas entidades ainda nao reunidas e 
que, por esse motivo, obviamente nao sao feitas de material social. 

Todo curso de a,ao tra~ani lima trajet6ria em meio a modos de exis-

86 Eis 0 poder da sfntese ja superada. mas ainda bela, aprcsentada em Andre Leroi
-Gourhan ( 1993). Gesture and Speech. Para ul1'la visao mais atualizada, consultar 
Pierre I.emonnier (1993), Teclltl%gical Choices. Transjormlltion in Material Cultu
res since tile Neolithic, e Bruno Latour e Pierre Lcmonnier (1994). De la Preilistoire 
(lUX Missiles BalisUl/ll es - L'IlItelligence Sociale des Teclmiques. 

87 E. 0 que estava em causa na disputa a rcspt:ito do papel exato dos !laO humanos, co
nhecida C0l110 a "Controversia de Ba th". Ver I-larry Collins c Slevcn Yearley (1992), 
Epistemological Cllicken, e Miche.1 Calion e Bruno Latour (1992). Dotl', Throw ti,e 
Baby out with lhe Bath School! A Reply to COIliIIS (ll1d Yeariey - um pequeno marco 
em nosso pequeno campo. 
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tencia completamente estranhos, arregi mentados par essa heterogeneida

de. A inercia social e a gravidade fisica talvez parec;am descooexas, mas 

nao precisam se-Io quando uma equipe de trabalhadores const roi uma 

parede de tijolos: s6 se separarao de novo depois que a parede estiver ter

minada. Mas, durante a constru,ao, nao resta dllvida de que estao conec

tadas. Como? A pesquisa responder;\. A ANT sustenta que nao devemos 

supor encerrada a questao em torno das conexoes de atores heterogeneos, 

que 0 chamado "social" tem, muito provavelmente, algo a ver com a reu

niao de novoS tipos de atores. Segundo a ANT, se quisermos ser um pou

quinho mais realistas, em rela,ao aos vfnculos sociais, que os soci610gos 

"razoaveis", teremos de aceitar isto: a continuidade de um curso de a,ao 

ra ranlente consiste de conexoes entre humanos (para as quai s. de resto, as 

habilidades sociais basicHs seriam sufi cientes) ou entre objetos, mas, com 

muito maior probabilidade, ziguezagueia entre umas e outras. 

Para entende r bem a ANT, ten ha-se em mente que da nao pressu

poe uma "reconcilia,ao" da fa mosa dicotomia abjeto/sujeito. Distinguir 

vlnculos "materiais" e "socia is" a priori, antes de religa-Ios, faz tanto seo
tido quanta captar a dinamica de lima batalha imagi nando lim pelotao de 

soldados e ofidais completamente nus, de posse de uma tremenda para

fermllia - tanques, fuzis. mapas e uni[ormes - e alegando que, ,csem dllVi

da, existe uma relaC;ao (dialetica) entre as duas coisas"." A resposta seria 

urn son oro «n ao", Nao ha relac;ao alguma entre 0 "mundo l11aterial" e 0 

"mundo social" justamente pOl·que essa divisiio e um completo artefato." 

88 Vcr Diane Vaughan (1996. p. 40). 711e Cllallellger Laullch Decisioll: Risky Teclwology, 
Culture alld Deviance at NASA. "Mas Cll acrcdilava que. com uma imcrsao suficiente 
nos materiais e consullas a cspccialistas tecnicos, poderia dominar suficienlemenle 
os detalhes H~cnicos necessarios para abordar questoes sociol6gicas. ArmaJ , queria 
cxplicar 0 comportamento humano e fora educado para isso~ Essa postura e razoa
vel, mas talvez nflO a melhor maneira de seguir um curso de a'13.o como esle: "Apr04 
ximatlamelile as 7hOO, a C(luipe inspccionou peJa segunda vez a plataforma. Com 
hase em seu rela t6rio, a hora do lan<ramenlo roi adiada para permilir uma terceira 
inspe<;ao" (p. 328). Onde cSIa. a separa~ao, aqui, entre engcnharia e sociologia? 

89 Os psic61ogos ja demollstraram que mesmo um bebe de da is meses conscguc dis· 
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Repelir semelhante divisiio mio e "rdacionar" soldados nus "com" elemen

tos materiais: e redistribuir 0 conjunto todo de alto a baixo e do come~o 

ao fim . Niio se pode falar num caso empir ico quando a existencia de dois 

agregados coerentes e homogeneos, por exemplo tecnologia "e" sociedade, 

fa~am algum sentido. A ANT naa e - rep ita: naa e - a cria~iia de uma ab

surda "simetria entre humanos e nao hUlllanos". Obter simetria, para n6s, 

significa min i mpor a priori uma assimetria espllria entre a~ao humana 

intencional e mundo material de rela~oes causa is. Existem divisoes que 

nao devemos ultrapassar, superar, reduzir dialeticamente. Elas precisam, 

ista sim, ser ignoradas e abandanadas a seus pr6prios recurs os, como um 

castelo outrora formidavel e hoje em ruinas." 

Esse interesse pelo objeta nao tem nada a ver com privilegios conce

didos a materia "objetiva" em detrimento de Iinguagem, simbolas, valores 

ou sentimentos "subjetivas". Confarme veremos aa tratar da proxima fo nte 

de incerteza, a "materia" de muitos pretensas materialistas quase nunca 

diz respeito ao tipo de for~a, causalidade, efidcia e obstina~ao que as ac

tantes nao humanos possuem no mundo. «Materia", logo 0 veremos, e uma 

interpreta~ao alta mente politizada da causalidade. Para entender a terce ira 

fonte de ineerteza, precisamos indagar a respeito da a~ao de toda sorte de 

objetos. Mas, como estes desempenham um papel modesto e lim itado na 
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tingllir claramenle Illovimentos intencionais e nao intencionais. Humanos C objetos 
sao nitidamcnle diferenciados. Ver OHvier Houde (1997), Rtltionalite. Deve!oppe
ment et Inhibitio11: Un Nouveau Cadre d'Analyse, e Dan Sperber, David Premack c 
Ann James Premack (1996). Cal/sal Cognition: A !vlultidisciplil1ary Debate. No en
tanto, uma diferenc;a mlo e uma divisao. Os bebes sao bem mais racionais que os 
hlUnanistas: embora pcrccbam as Illuitas diferen<;as entre bolas de bilhar c pessoas, 
isso nau os impede de acompanhar 0 modo como !iuas a<;6es se misturam nas mes
mns hist6rias. 

90 Pur isso abandonei boa parle da mctMora geometrica sobre 0 "principio de simetri a" 
ao notar que os lcitorcs conduiriam da! que nalu reza e sociedade tem de "perma
necer juntas" para estlldarmos "si mclricamenle" "objelos" e "sujeitos': "naa huma
nos" e "humanos:' No entanlo, u que eu tinha em menle nao era e, ITlas nem: uma 
dissolllplo conjlmla de amhos os [oletares. A (JitimJ coisJ que dcsejava era privilegiar 
natureza e sociedade, dotando-as de "simetria'~ 

Bruno Lnt(Jur 

lTIaioria das ciencias sociais. torna-se 111Uito dificil estender sua ativida

de original a outros tip os de material como documentos, escritos, mapas, 

arquivos, grampeadores, listas, recursos organizacionais - em suma, tec

nologias intelectuais." Desde que se devoJva a nao humanos um pouco de 

Iiberdade de movimento, 0 leque de agentes aptos a participar do curso da 

a~ao se amplia prodigiosamente e nao mais se restringe aos "tecidos de ta

manho medio" dos fi16sofos analiticos. AANTe difieil de entender porque 

preenehe jt1stamente 0 espa~o deixado vazio pelos soci610gos criticos com 

as callsticas pa lavras "objetivac;ao" e {{ reifica~ao". 

Os sOci61ogos do social, POl'em, nao sao bobos. Tern Ii seus motivos 

para hesitar em seguir 0 fluxo social aonde eJe os quei ra conduzir. Bem di

fieil de entendrr, a principio, e que um estudo da ANT tenha de lidar tan

to com a continuidade quanto COil! a descontinuidade entre os modos de 

a<;ao. Precisamos seT capazes de seguir a continu idade regular de entidades 

heterogeneas e a descontinuidade completa entre participantes que, no fim, 

permanecera in comensuravel. 0 fluxo sociaJ nao oferece ao analista uma 

existencia continua e substancia l, mas assume uma aparencia provis6ria 

tal qualuma emissiio de partieu las subatomicas no breve instante em que 

goza de existencia. Come~amos com agregados que parecem vagamente 

familiares e terminamos com outros tota lmente deseonhecidos. E verda

de que essa oscila<;ao dificulta muito 0 rastreamento de conexoes quando, 

bona fide, acrescentamos nao humanos a lista de vinculos sociais. 

Um pastor e seu cao nos lembram perfeitamente relac;oes socia is; 

mas, quando vemos 0 rebanho por tras de uma cerea de arame farpado, 

91 Cogni~ao disseminada, conheciIm:n{u localizado, historia de tecnologias intelectuais. 
estudos cientiflcos, ciencias adminis lrativas e relato socia! Illuiliplicaram, cada qual 11 
sua maneira. 0 espectro de objctus clllpenhados em fazer inlenu;:6cs mais duraveis e 
de maior alcance. Essa lend~ncia a materializar lecnologias nao materiais rcmunta a 
Jack Goody ( 1977). The Domestication of the Savage Mimi; vcr Geoffrey C. Bowker e 
Susan Leigh Star (1999), Sortillg 71lil1gs Out: CLassification a/ld Its C01iSequences; Paolo 
Quattrone (2004), "Accounting ror God. Accounting and Accountability Practices in 
the Soddy of Jesus (Italy, l611'- 1 ]110 Centuries),,; e 0 agora c1assico de Michel Foucault 
(1973), 771e Birth of the Clini .... All Archaeology of Medical Perception. 
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perguntamo-nos onde estara 0 cao e 0 pastor - em bora carneiros sejam 

mantidos quietos muito mais pelo efeito amea~ador das farpas do arame 

do que peIos latidos do dio. Sem dllvida. voce se transformou num saco 

de batatas diante do aparelho de TV principal mente por causa do controle 

remoto, que Ihe permite passar pachorrentamente de urn canal a outro" 

no entanto, nao ha semelhallfa alguma entre as causas de sua imobilidade 

e a parte de sua a~ao assumida por llll1 sinal infravermelho, muito embora 

se saiba que seu comportamento foi permitido pelo aparel hinh o. 

Entre 0 motorista que reduz a velocidade perto de uma escola por

que percebeu 0 sina l "40 km" e outro que 0 faz porque nao quer ver sua 

suspensao destruida por urn quebra-molas, a diferenr;a e grande ou pe

quena? Grande, pois a obediencia do prillleiro se deveu a valores morais, 

simbolos, sinais de transito e faixas amarelas, enquanto a do outro. alem de 

tudo isso, implicou 0 acrescimo de um elemento concreto cuidadosamen

te concebido. Mas e pequena porque os dOis obedeceram a alguma coisa: 

o primeiro, a urn altruismo raramente manifestado: se nao diminuisse a 

velocidade, a lei moral confrangeria seu cora~ao; 0 segundo, a um egoismo 

l11uitfssimo COl11um: se fosse depressa denlais, sua suspensao se quebraria. 

Diriamos entao que apenas a primeira conexao e social, etica e simb6lica, 

e que a segunda e objetiva e material? Nao. Entretanto, se afirmarmos que 

as duas sao sociais, como justifi caremos a diferenr;a entre conduta moral 

e molas de suspensao? Talvez nao sejam de todo sociais, mas certamente 

estao associadas ou conjugadas pelo traba lho dos projetistas de ruas. Nin

guem po de se dizer cientista social e perfilhar apenas alguns vinculos - os 

morais, legais e simb61icos - e se deter tao logo descubra alguma relar;ao 

Fisica com eles. [sso tornaria inviavel qualquer investigar;ao." 
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92 Experimente voce meSI11O: esquec;:a 0 aparelhinho e marque quanto tempo leva indo 
e vindo do sofa ao televisor. 

93 Como a ANT e muitas vezes acusada de indifercnc;:a a moralidade, vale a pcna lem
brar que ha boas razoes deontol6gicas para Ler pelo menos tanta liberdade de mo. 
vimento quanta os l'I tores eSllldados. 0 prindpio e (ao velho qU<lnto a nOyfto de 

Brlmo L<ifOl/r 

Por quanto tempo seguiremos Ulna conexao sem que objetos se in

terponham? Urn minuto? Uma hora? Urn microssegundo? E por quanto 

tempo esses objetos ficarao interpostos? Um minuto? Uma hora? Um mi 

crossegundo? Uma coisa e certa: se interrompermos nossa tarefa a cad a 

interposir;ao, enfocando apenas a lista das conex6es ja reunidas, 0 mundo 

social se tornara imediatamente opaco, mergulhado numa estranha nevoa 

outonal que s6 deixan\ visfveis a lguns detalhes minusculos e imprevisiveis 

da paisagem. Mas. por outro lado, se as soci610gos tivessem de ser tambem 

engen hei ros, artesaos, mecill1icos, projetistas, arquitetos, administradores, 

organi zadores etc., nunca parariam de seguir seus atores ao longo dessas 

muitas existencias internlitentes. Assim, so levaremos em conta os nao hu

manos na medida em que forem comensuraveis com os por l a~os socia is, 

aceitand01 urn instante depois, sua inc0111ensurabilidade basica.94 Sair por 

ai ostentando uma defini~iio ANT do "social" ex ige nervos fortes. Nao ad

mira. pois, que os soci610gos do social recuem diante de tamanha dificul

dade! Que ten ham bons motivos para nao acompanhar essas oscilar;6es 

nao significa, po,,:m, que estejam certos. Significa apenas que a sociologia 

requer muito mais ferramentas. 

translac;ao. Ver Michel Calion (198 1), Struggles and Negotiatiorl5 to Decide W/ICiI Is 
Problematic miff W"at 15 Not: the Sociology o/Tratls/alio". 

94 IS50, sem duvida. diverge do programa cxplicitamente assimctrico de Weber ( 1947, 
p. 93): uSer vazio de significado nao e 0 meslllo que nao ter vida e nao scr humano; 
todo artefalo, COl110 por cxcmplo uma maquina, so pode ser enle lldido em termos 
do significado que sua produc;:ao e usa liveram para a a~ao humana; significado que 
pode derivar de uma rclac;ao com propositos lTIuilissimo diversos. Sem referenda a 
esse signHicl'ldo, tal objeto permanece de todo ininteliglvel': Seglle-se lima dcfinic;ao 
de meios e fins que naJa lcm a ver corn a nuyao de rnediador. 
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LISTA DE SITUA<;:OES EM QUE A ATIVIDADE DE UM 

OBJETO SE TORNA FACILMENTE VlsfvEL 

Ao explorar as novas associac;6es que constituem 0 social, os es

tudiosos da ANT precisam atender a duas exigencias contraditorias: 

de um lado, nao queremos que 0 sociologo se limite aos lac;os sociais; 

de outro, nao pedimos ao pesquisador que se torne Urn tecnologo es

pecializado. Uma das sol1ll;6es seria apegarmo-nos it nova definiC;ao 

de social como urn fluxo visivel apelln s quando se fazem novas asso

ciac;6es. Esse e 0 "dominio" legitimo da AN1~ embora nao constitua 

uma extensao especifica de terra nem urn ten"eno cercado, mas ape

nas um breve lampejo que pode ocorrer em qualquer parte como lima 
sllbita mudanc;a de fa se. 

Felizmente para os analistas, tais sitlla~oes nao sao tao raras quan

to se poderia supor. Para serem levados em conta, os objetos precisam 

ingressar nos relatos. Quando nao deixam trac;os, nao fornecem nenhu

rna informa<;iio ao observador e nao procluzem eFeito visivel em outros 

agentes. Permanecem em silencio e deixam de ser atores: literalmente, 

nao sao mais levados em conta . Embora a situac;ao se aplique a grupos e 

aC;6es - nada de provas, nada de relatos, nada de informaC;ao -, ela e sem 

dllvida mais difieil para objetos, pOis estes sao muito bons em transmitir 

seus efeitos em silencio, con forme observou Samuel Butler'S Uma vez 

construido, 0 muro de tijolos nao pronuncia uma palavra - ainda que os 

peclreiros continuem tagarelando e os grafites proliferem em sua superfi

cie. Depois de preenchidos, os question,\rios impressos permanecem nos 

arquivos SelTI nunca se conectareln com inten<r0es humanas al'e serenl 

revividos por um historiador. Os objetos, pela propria natureza de seus 

lac;os com os humanos, logo deixam de ser mediadores para se transfor

marem em intermediarios, assumindo importancia ou nao, independen -

95 Samuel Butler (1872), Erewhon, 
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temente de quao complicados possa.11l ser por dentm. Eis por que alguns 

truques precisam ser inventados para fon;&-Ios a falar, ou seja, apresentar 

descric;6es de si mesmas, produzir roleiros daquilo que induzem outros

hmnanos ou nao hu_manos - a fazerY6 

De novo, a situac;ao nao e diferente para grupos e ac;6es que consi

deramos antes, pois tambem os humanos precisam ser forC;ados a falar; 

e e por issa que situac;6es muito elaboradas e ate artificiais tem de ser 

concebidas para revelar seus atas e desempenhos (falaremos mais a res

peito na quinta incerteza) . Uma diferenc;a, porem, persiste: quanda as 

hUl11anos voltam a ser mediadores, ja quase nao se pode dete-Ios. Uma 

sequencia vaga de dados tem inieio, ao passo que os objetos, por mais 

importantes, eficientes, essenciais ou necessarios que sejarn, tendem a 

recuar depressa para os bastidores, interrompenda a flu xo de dados - e, 

quanto mais importantes sao, mais rapidamenle desaparecem. Nao e que 

deixem de agir; sucede apenas que seu modo de aC;ao ja nao esta mais 

visiveimente eo'/ectado aos laC;os sociais costumeiros, pOis dependem 

de tipos de forc;as escolhidos justamente par suas diferen,as em relaC;ao 

aos vinculos sociais normais. Atas de fula sempre parecen1 companiveis) 

compatfveis, contiguos e continuos com outros atos de fala; textos, com 

textos; interuy8.o, com intera<rao; mas objetos parecem associar-se uns 

cam os outros e com lac;os soc iais s6 momel1tal1eamente." lssa e bastante 

normal, pais grac;as as suas proprias ac;6es heterogeneas e que os la<;os 

sociais faram praparcianados com form as e figuras completamente di

versas - nonna!, n1as confuso. 

96 MaJclcine Akrich (1992). The Dc-Scription of Tecllllical Objectsi Madeleine Akrich 
(1993). A Gnzogelle ill Costa Rica: An Experime'll ill Teclllla-Sociology; e Madeleine 
Akrich e Bruno Latour ( 1992), A Summary of a COflverlienl Vocabulary for the Semi
otics of Human (Iud NOll -Hull/an Assemblies. 

97 Ambas as impressoes 56 sao verdadciras superficialmente. 0 curso de a<;:ao de um 
humane nunca e hOlllogeneo e nao existe nenhuma lecnologia lao bem organjza
da a ponto de desenvolver-sc aulomaticamente. No entanto, permanece a direren<;:a 
preitica para quem conJuz a investiga<;:ao. 
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Por sorte, e possivel multiplicar as ocasioes em que essa visibilidade 

momentanea se intensifica 0 bastante para gerar bons relatos. Boa parte 

do trabalho de campo dos estudiosos da ANT foi dedicada a suscitar essas 

ocasioes, de modo que posso ir mais depressa. 

A primeira soluc;ao e estudar inova foes n3 ofi ci na do artesao, no 

departamento de projelos do engenheiro, no laborat6rio do cientista, no 

anfiteatro dos especiali stas em marketing, na casa do consl1midor e nas 

muitas controversias sociotecnicas. Nesses luga res, os objetos vivem uma 

vida c1 aramente mliltipla e complexa por intermedio de reunioes, projetos, 

esboc;os, regl1lamentos e provas. Su rgem totalmente fundidos com outras 

ac;oes sociais ma is tradicionais. S6 quando se insta lam e que desaparecem 
de vista. Por isso 0 estudo de inovac;oes e controversias constitui um dos 

primeiros loca is privilegiados on de objetos pod em ser mantidos por mais 

tempo como mediadores visiveis, disseminados e reconhecidos antes de 

ser torn arem intermediarios invisiveis, nao socia is. 

Em segundo lugar, mesmo os implementos mais rotineiros, tradi

cionais e siienciosos deixan1 de ser aceitos senl discussao quando na posse 

de uswl rios que a distancia tornou ignora ntes e canhest ros - distancia no 

tempo como em arqueologia, di stancia no espac;o como em etnologia, dis

tancia na capacidade como em pedagogia. Embora essas associac;oes talvez 

nao possam, por si mesmas, inovar, a mesma conjuntura de 110vidade e 
produzida, ao menos para 0 analista, pela irrupc;iio no curso normal de 

ac;iio de implementos estranbos, ex6ticos, arcaieos ou misteriosos. Nesses 

encontros, os objetos se transformam em mediadores, ai nda que por ins

tantes, e logo desaparecem de novo grac;as ao know/ww, ao habito ou ao 

desuso. Quem quer que tenha procurado entender um manual de usuario 

sa be quao demorado - e penoso - e ler aquilo que ironicamente foi chama

do de "desenho de monlagem"." 

98 Ver Donald A. Norman ( 1988), 111e Psychology of Everyday 711ings, Donald Norman 
( 1993) , 711;tlgs Ihat Make Us Smart, Madeleine Akrich e Dominique Bouiller ( 199 1), 
Le mode d'emploi: genese et usage, c Capitulo 6 de Garfinkel (2002), Elfm omethodol
ogy's Program: Workillg Out Durkheim~ Aphurism. 
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o terceira tipo de ocasiao e 0 oferecido por acidentes, rupturas e 

golpes: de subito, intermediarios completamente silenciosos se tornam me

diadores por inteira; mesmo objelos, que um minuto antes pareciam auto

maticos, autonomos e despidos de agentes humanos, agora sao constituidos 

por mullidoes de homens que se movern ruidosamente, munidos de equipa

mento pesado. Quem viu a nave Columbia transforrnar-se instantaneamente 

do mais cornplexo instrumento hwnano jamais montado numa chuva de 

frag mentos despencando sobre 0 Texas percebeu quao depressa os objetos 

alteram seumodo de existencia. Felizmente para a ANT, a atua! pro! i fe rac;ao 

de objetos de "risco" l11ultiplicou as ocasioes de ouvir, ver e sentir 0 que os 

objetos possam estar fazendo quando poem de lado outros atores" Estao em 

curso pesquisas oficiais pOl' toda parte a fim de nos informal' no que os lac;os 

socia is se tornaram nas maos de organiza.;;6es lecnicas. Aqui, de novo, nao 

ser;1 a falta de maleri al que interrompen\ os estudosWO 

Em quarto lugar, quando os objetos recuam em definitivo para os 

baslidores, sempre e possivel - mas mais dincil - traze-Ios de volta a luz 

usando-se arquivos, documentos, lembranc;as, co le~oes de museu etc., 

para produzir artificial mente, noS relatos dos historiadores , 0 estado de 
, - . I t 101 P t ' de crise em que nascerall1 mi:lqumas, reCllrsos e uup emen os. or ras 

99 A multiplica¢iu Jesses objetos "de risco" c lralada em Ulrich Beck (1992), Risk So
ciel)'. Towards a New Modemily. Emhora ele adole uma Leoda social illteiramenlc 
diversa, sua alcn~ao as novas formas de objcLi vidade (que chama de "moderniza~ao 
refl ex iva") coloca sua sociologia inovadora bern perla da ANT, sobrctudo quanto 
aos inleresses politicos, au melhor, "cusmopolitas". 

I DO Gra~as a proLi(era~ao dos acidentes e a amplia~ao dos interesses delllocraticos, essas 
(antes de dados se multiplicaram.Ver Michel Caltun, Pierre Lascoumes e Yannick 
Barthe (2001), Agir dans WI M.omie Illcertaill. Essai sur La Democra tie Teclmiqlu!; 
Richard Rogers (2005), III formation Politic 011 lile Web; e Vaughan, The Clwllellger 
Launch Decision. 

101 0 e_ncontro com Thomas P. I-Iugucs (1983). Networks of POlVer. Electrification ill 
Western Societ)~ 1880- 1930. roi importante porquc Hughes se abSlcve de dar uma 
explica~ao em tennos de 11loJelagem social da tecnologia e cunho\! a expressao 
"rede inconsMU". Vcr Thomas P. Hugues (1986), 711e Seamless Web: Tecll1lo10gy, Sci

ellce, Etcetera, Etcetem. 
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cada lampada se pode entrever Edson, e por tras de cada microchip apare

ce a gigantesca e an6nima Intel. ja agora, a hist6ria da tecnolog ia mudou 

para selnpre as maneiras de apresentar os relatos socia is e (ulturais.102 Ate 

as mais humiJdes e antigas ferramentas de pedra da Ga rganta Olduvai, na 

Tanzania, transformara m-se, por obra dos paleont610gos. nos verdadeiros 

mediadores que provoca ram a evolw;ao do "homem Illoderno". 

Enfim, quando tudo 0 mais fa lhar. 0 recurso da fic<;ao pod en! inserir 

- pelo emprego da hi st6ria contrafac.tual , experimentos mentais e "cienti

fi ca<;ao" - objetos s6lidos de hoje nos estados fluidos em que suas conexoes 

com humanos talvez fa<;a m sentido. Tambem aqui os soci610gos tem mllito 

a aprender com os artistas. 103 

Qualqllel' que seja a solll<;iio escolhida, 0 trabalho de campo assu

mido pelos especialistas da ANT mostl'ou que os objetos deixa m de ser 

estudados, nao por falta de dados, e si m por falta de vontade. Vencido 0 

obstaculo conceitual do vaivem entre com ensurabilidade e incomensura

bilidade, todos os problemas restantes passam a ser assunto de pesquisa 

ernpirica: naa sao rna is uma questao de principio. Ficaram para tnls as 

fronteiras intransponiveis assina ladas pelas Colunas de Hercules que il11-

pediam as ciencias sociais de ir alem dos estreitos confins dos vinculos so

ciais. Assim, hoje e possivel para os cientistas sociais Iidar com aquilo que 

os paleont610gos chamam de "humanos anatomicamente modernos", que 

ha dezenas de milhal'es de anos se estabeleceram muito alem dos Iimites a 

eles prescritos pel a ciencia social. 

102 Aqu i. nao hi diferenc;:a entre historia da tecnologia e ANT, exceto quando a teo ria 
social se lorna cxpHci ta - mas, Inllitas vezes, essa formal):3.0 sociol6gica tem tao pou
ca rdas:ao com os ca.:;os disponiveis que mio sc nota nenhuma diferell~a . 

103 Vai de Francis Ponge (1972), The Voice of Things. aos experimentos mentais enseja
dos pela fic\ua cientifica ou peJa obra dccisiva de Richard Power como romancista 
dos est lidos cicnlificos (em, por cxempJo, Galatea 2.2, 1995). 
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QUEM SE ESQUECEU DAS RELA<;OES DE PODER? 

Podemos agora, final mente, examinar ate que ponto a ANT abalou 

a sociologia do social em suas pretensoes de explicar as assimetrias a tim 

de permanecer fi el a intui<;ao basica de sua ciencia - sem 0 conseguir. 

A palavra "social" significa tanto intera<;6es locais d iretas, transitorias 

demais para explica r assimet ri as, quanto um apelo magico a for<;as tau

tologicas cuj o pre<;o exato em term os de ca rga material eles nunca se di s

puseram a pagar. 
As explica<;oes socia is correm 0 risco de esconder 0 que deveriam 

mostrar, pois muitas vezes fi cam "sem objeto". IO' Em seus estudos. os so

ci61ogos geralmente encaram 0 mundo socia l como destituido de objetos. 

embora, em sua rotina diaria, se sintam tanto quanto todos nos perplexos 

ante 0 constante companheirismo. a continua intimidade. a persistente 

contiguidade, os casos passionais e as solidas ligac;:oes de primatas com 

objetos durante 0 ultimo milhao de anos. Quando definil110s 0 controle de 

qualidade dos relatos da ANT, temos de ser bastante escrupulosos e cons

tatar se realmente 0 poder e a domin3<;ao sao explicados pela multiplicida

de de objetos aos quais se atribui um papel capital e que sao transportados 

par veleulos empiricamente visiveis. Nao sera sufici ente para n6s conside

rar 0 poder e a domina<;ao, por si mesmos, como 0 cofre misterioso onde 

esta encerrado aqui lo que m ovimenta os muitos participantes na a<;ao. 

Acompanhar os vinculos socia is, mesmo quando abrem caminho 

em meio a objetos nao socia is, po de se r di ffcil por um motivo que nada 

tem a ver com a teori a. Aos olhos dos cientistas sociai s, ha motivos serios 

pOl' tnis da necessidade de patrulhar incessantemente a fronteira que se-

104 Embora as objeLos pululcm nas obras de Simmei. Elias c Marx. sua presentya nao 
basta para preencher 0 social. Seu modo de acesso e que faz toda a diferens:a. Dai 
a necessidade de acrescentar a quarta incerteza (ver 0 capitulo scguintc). Para uma 
col c tant~a utilissim<l de casos sabre 0 c(cilo dos estudos tecnologicas sabre a ma
terialismCl, ver Donald MacKenzie c Judy Wajcman ( t999), Tile Social Shapitlg of 
Tedmology. 
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para 0 dominio "simholico" do «natural". ou seja, um bonl - quer dizer, 

mau - argumento polemico, Para obter seu lugarzi nh o ao sol. eles aban

donaram, ja no inicio do seculo XIX, coisas e objetos a cientistas e enge

nheiros. A unica maneira de pleitear lllll pouco de autonomia foi abrir 

mao de vastos territorios e agarra r-se ao lote cad a vez menor a eles COI1 -

cedido: "signjficado", "sfmbolo", "in tel1<;ao", <C Jinguagem". Quando u ma 

bicicIeta bate numa pedra , isso nao e urn fato soc ial; mas quando um ci

elista ult rapassa um sina l de "pare", e. Quando se instala uma nova mesa 

telef6nica, isso nao e um fato soc ial; mas quando se discutem as cores 

de urn aparelho telefOnico, torna-se socia l porque ex iste, como di zem os 

projetistas, "uma dimensiio humana" na escolha do dispositivo. Quando 

um martelo golpeia um prego, isso nao e urn fa to social; mas qua ndo se 

cruza a imageln de U111 Jllartelo corn a de uma foice. alnbas entram na 

esfera soc ial porque agora pertencem a "ordem simb6Iica". Cad a objeto 

foi assim dividido em doi s, com os cientistas e engenheiros ficando com 

a porc;no maior - eficacia, callsalid ade, conexoes materia is - e deixando 

as migalhas para os especiali stas do "social" ou da dimensao "humana". 

Desse modo, qualquer alusao dos estud iosos da ANT ao "poder dos obje

tos" sobre as reial'oes socia is era um lembrete penoso, para os soc io logos 

do social, da inte rven<;ao dos outros departamentos "mais cientfficos" em 

sua independencia - sem falar em se us lueros - enos territorios por onde 
ja nao podiam transitar livremente. 

Contudo, polemicas interdisciplinares nao geram bons conceitos, 

apenas barricadas ergu idas com 0 entulho disponivel. Quando uma situa

l'aO se fragmenta num componente material a que se junta, como apend ice, 

urn componente social, llma coisa e certa: trata-se de uma divisao art ifi

cial imposta por disputas disciplinares e nao por uma eJ(igencia empirica. 

Significa simplesmente que a maioria dos dados se perdeu, que 0 curso 

coletivo da al'ao nao foi seguido de perto. Ser ao mesmo tempo "material e 

social" nao e uma forma de existencia para os objetos: e apenas uma forma 

de acabarem art ificia l mente isolados e terem sua propria al'aO especifica 
transfonnacla em alga luisterioso. 
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Cabe djzer que os cientistas socia is nao [ora111 os unicos a adotar 

polemica mente l1l11a s6 ll1e tafisica entre as J11uitas dispol1iveis. Seus «caros 

colegas" de outros departamentos cientificos prestigiosos tambem insis
tjam em afirmar que os objetos materiai s dispoem de apenas "uma manei
ra" de agir, "for<;:ando causalrnente" outros objetos materiais a se moverem . 

Como veremos no proximo capitulo, so atribuiam ao social 0 pape! de um 

intermediario fidedjgno encarregado de "transportar" 0 peso causal da 

materia. Quando a esfera social assume esse pape! deplonivel, e grande 

a tental'aO de reagir alem das medidas e fazer da materia um mero inter
mediario que apenas "transporta" ou "reflete" a a~iio da sociedade. Como 

sempre, em se tratando de polemicas interdisciplinares, estupidez gera es

tupidez. A tim de ev ita r a ameac;;:a do "determini smo tecnico", tenta-se a 

defender com todas as forl'as 0 "determinismo soc ial", que por seu turno 

chega a tais eJ(tremos (a maquina a vapor passa a ser, por exemplo, "simples 

reflexo" do "capitalismo ingles") que mesmo 0 engenheiro de mente mais 

aberta se faz de determini sta tecnico e esmurra a mesa com exciamal'oes 

viris sobre 0 "peso cIas coa~6es materiais". Gestos como esses so conse

guem levar ate 0 sociologo mais contido a insistir com redobrado ardor na 
impol'tancia de Ulna ,cdimensao discursiva", lOS 

o que compromete tais disputas 0' 0 fato da escolha entre essas posi 

~oes nao ser nada rea lista. Seri a inacred itavel que milhoes de part icipantes 

de nossos CUfSOS de ac;;:fio tivessem aceSSD aos iac;;:os sociais par i ntermedio 

de apenas tres 1110dos de existencia: como "in fraestrutura materiaJ>', capaz 

de "determ i nar" relac;:oes socia is it maneira dos tipos marxistas de mater ia
lismo; como "espelho" pronto a sim plesmente "refletir" distin<;oes, como 

105 Ver exemplos desse cabo de guerra e dos meios de apazigua-Io em Ph il ippe Descola 
e Gisli Palsson (1996), Nature ami Soci/1ty: Anth ropologica l Perspectives. Vcr tambem 
Tim Ingold (2000), Perception of th e Environment: Essays in Livelihood. Dwelling 
(Hid Skill, e as antigas discuss6es subre us volumes de Bijker em Wiebe llijker e John 
Law (I 992). Shapillg Teclmology-Buildillg Society: Studies ill SociotecJl1'lical Change; 
Wiebe E. Bijker. 'nlOl11aS P. Hugucs c Trevor Pinch (1987). The Social Comtructiofl 
a/Technological Systems. New Directiolls ill tile Sociology (md History oj TecJmology; 
e Wiebe llijker ( (995), OJ Bicycles, Bakelites, and BJlJbs. Towards a Tlleory ofSociote
c/-tnica / Challge. 
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sucede nas soeiologias criticas de Pierre Bourdieu; ou como pano de fundo 

para 0 palco on de atores sociais humanos desempenham as papeis princi

pais. como nos relatos interacionistas de Erving Goffman. Nenhum desses 

acessos de objetos ao coleti vo sao absurdos. naturalmente. mas constituem 

apenas meios primitivos de aglutinar as la,os que formam a coletividade. 

Nenhum basta para descrever as lncontaveis entrel aya mentos de humanos 
e nao hUll1anos. 

Falar em "cultura material " nao Oljudaria muito nesse caso. pa is as ob

jetos estariam simplesmente unidos urn ao outro para formal' uma camada 

homogenea. configura,5.o a inda menos provavel que a de humanos ligados 

entre si unicamente par vinculos socia is. Como quer gue seja. objetos nunca 

se unem para formar outra entidade e, mesmo se 0 fi zessem, nao serianl 

nem fortes nem fracos - apenas "refl etiriam" valores sociais au I" fi cariam 

como mera decorayao. Suas a,oes sao sem duvida bem mais va ri adas. sua 

influencia mais difusa) seu efeito mais ambiguo, sua presen c;:a mais gene

ralizada que esses modestos repertOriOS. A melhor prova de sua mUltiplici

dade e fornecida pelo exa me meticuloso daquilo que as objetos real mente 

fazern nos textos dos eseritores acima citados: as textos Ihes concedem muito 

mais meios de agir gue as a eles consignados pela filosofi a da materia de seus 

proprios autores. Mesmo como entidades textuais. os objetos superam seus 

fabricantes em nlllnero, e os intermediarios se torn am mediadores.106 Mas, 

para aprender a li, ao. a campo de pesquisa deve se escancarar logo de inicio; 

e isso niio acontece quando a di feren,a entre a,ao humana e causa lidade ma

terial e mantida com 0 mesmo rigor com que Descartes distinguia a mente 

da materia (res extensa. de res cogitam) em abono de uma virt ude cientifica. 

moral e teologica (e ate ele deixou aberto 0 fino conduto da glandula pineal. 

que os sociologos do socia l tambem descartaram). 

106 Urn casu imporlanlc e 0 fetichismo em 0 Capital. oode 0 fetiche texlual faz mais 
no lexto de Marx do que aquilo que 0 proprio Marx Ihe alribui. Ver William Pietz 
(1985), The Problem of the Fetish, T, e Will hnTI Pietz ( 1993). Fetishism /md Material
ism: TIle Limits of 71leolY in Marx . 
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Ha, porenl, Ull1111otivo ainda 111ajs importante para rejeitarmos de 
vez 0 papel atribuido aos objetos na soeiologia do social: ele esvazia a apelo 
as rela~oes de poder e as desigualdades sociais com algum significado real. 
Pondo de lado as meios pr;\ticos - isto e. os med iadores gra,as aos guais 
inercia, durabilidade) assimetria, extensao e dominic sao produzidos - e 
fundindo esses diferentes m eios com 0 poder nulo da inercia social. as 
sociologos. quando nao se most ram cuidadosos no trato das expli ca~oes 

socia is. camuAam as verdadeiras causas das desig ualdades socia is. Can 
fundir causa e efeito faz muita dife ren~a aqui. quando urge oferecer uma 
explica~CIO para a verti ginoso efeito do dominio. Sem duvida. apelar para 
«domina~iio social" pode se r uti! como recurso prov isorio. Mas. entao. pa
rece bemmais tentador usar 0 poder do que explicd- Io. e este e justamente 
o problema dos "explicadores do socia l": ao buscar explica,oes poderosas. 

o que revelanl nao e sua propria ansia de poder? Se, como reza 0 ditado. 

o poder absoluto corrompe absolutamente. 0 uso gratuito do conceito de 
poder por tantos crit icos teoricos os corrompeu de todo - ou. pelo men os. 
tornou sua disciplina inl,ti! e sua politiea impotente. Como a "virlude dor

mitiva do opio". ridiclilari zada pOI' Moliere. 0 "poder" nao so poe os ana
iistas a dormir. 0 que nem importa tanto assinl, como tambem tenta anes

tesiar os atores - e isto e U111 cri111e po litico. Temos ai Ulna ciencia racio
na lista , moderni sta e positivista que traz no seio 0 111ais arcaico e Tllagico 
dos fantasmas: uma sociedade autogerada e alltoex plicativa. A soeiologia. 
especia lmente a critica. substituiu a dedalo de meios estudados e modifica
veis de conguista de poderes pOl' urn iovisivel. imovel e homogeneo mundo 
de poder pelo poder. 107 Em sociolog ia. as explica,oes poderosas tem de ser 
contrabalan, ad as e confrontadas. 

Assil11. a acusa~ao de ignorar "rela~6es de poder" e "desigualdades 

sociais" deve ser depositada as claras na soleira dos sociologos do social. 

107 Que essa li~ao e fdeil de esqueccr, mostra-o de maneira dnumilica 0 destino transatIan
tieo de Michel Foucault. Ninguem foi mais cxato na decomposh;ao analhica dos minus
culos ingredienles que formam 0 poder e ninguem criticou tanto as explicac;:ocs sociais. 
Mas. aO ser lradulido, transformou-sc imediatamente naquele que "desmascarou" as 
rela~6es de puder pOl' tras de cada atividade inocua: loucura., historia natural. sexo, ad
ministra<;ao etc. Is50 muslra de novo com que energia a noc;:au de explica~ao sociaJ deve 
Sel" combatida: nem 0 genio de Foucault corucguiu cvit ar essa inversau exlrema. 
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que parecialn necessarias a priJneira vista. No conjunto, abandonar 0 eter 

da sociedade para alimentar-se de controversias nao parece ser um grande 

sacrincio. Nao importa quao surpreendentes eles sej.m a principio. novos 

habitos de pensamento poderiam formar-se rapidamente. 

Infelizmente. as dificuldades com que temos de lidar nao param 

nessas tres. Ha que se aceitar lima qllarta Fonte de incerteza, e est a nos 

levad aos pontos espinhosos da sociologia das associa~oes. assim como 

ao seu lugar de nascimento. A sociologia da ciencia. au 0 que se conhece 

como c<estlldos de ciencia", e uma traduc;ao co nveniente, porem banal. do 

termo grego episternalagia. 108 A p6s duvidar do socia na palavra socio-Iogia. 

temos agora de duvidar da sua " Iogia". Uma vez completada essa dupla 

revisao, poderiamos enfirn reutilizar a palavra positivamente, sem delna

siadas apreensoes. Nessa articu l a~iio. os problemas se tornam tao nume

rosos que todas as nossas viage ns cessarianl, se nao tomassenl0s 0 devido 

cuidado de preparar os visitantes para desenredar esse n6. Uma vez mais, 

para conquistar alguma liberdade de movimento tern os de aprender a ir 
ainda mais devagar. 

CONSTRUTIVISMO VS. CONSTRUTIVISMO SOCIAL 

ANT e a hist6ria de uma experiencia iniciada tao descuidosamente 

que foi preciso um quarto de secu lo para retifica-Ia e ajusta-Ia aquilo que 

constituia 0 seu exato significado. Tudo come~ou muito mal, com 0 uso in-

108 Vma prova notavel do irn paclo dos es ludos de ci€:ncia sobre a teoria social e for
necida pelo efeito paralelo que ela teve em Haraway. Vcr DonnaJ. Haraway ( 199 1), 
Simians. Cyborgs. and Wom en: The Reinvention of Nature. A crftica rcila por Pi · 
ckcring as explicac;:ocs anleriorcs fornecidas pela Escola de Edimburgo (A ndy 
Pickering, 1995), The Mangle of Practice. Tillie, Agency a1Jd Science, assim C01110 

a definic;:ao de Karin Knorr-Celina de ag~ncias na ciencia (Karin Knorr-Cetina 
(1999). Epistemic ClIltllres: How th e Sciences Make Kliowledge) . Todos des tivcram 
de dar uma volta similar. 
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feliz da expressiio "constru~ao social de fatos cientificos". Compreendemos 

hoje por que a palavra svcial provoca tantos mal-entendidos; da confwldia 

dois sentidos inteiramente diferentes: um tipo de material e Ulll 1Il0vimen

to para reunir entidades nao sociais. Mas por que a introdu~ao da palavra 

construplo deflagrou uma confusao ainda maior? Ao considerar esla difi

enldade. espero em primeiro lugar deixar clara a razao pela qual dou tanta 

relevancia ao minllsculo sllbcampo dos estudos de cie llcia. Ele renovou 0 

significado de todas as palavras. ao criar esta pequena e in6cl1a expressao: 

o que e Uln fato, 0 que e U111a ch~ncia, 0 que e uma const ruc;ao e 0 que e 
social. Nada mal para um experimento tao temerariamente condl1zido. 

Em ingles claro, dizer que alguma coisa e constru(da significa que 

ela nao e lim misterio surgido do nada ou que tem uma origem mais hu

mHde. mas tambem mais visivel e mais interessante. Usual mente. a grande 

va ntagem de visi lar loca is de constru~iio e que eles oferecem um ponto 

de observa~ao para se testemunhar a liga~ao entre seres hllmanos e seres 

nao hU111anos. Assinl que atolam 0 pe na lal11a, os visitantes sao facilmente 

surpreendidos pelo espetaculo de todos os participantes trabalhando ar

duamente no momen to de sua metamorfose mais radica1.109 15so vale naa 

somente para a ciencia, mas tambem para todos os outros locais de cons

tru~ao. os mais 6bvios dos quais sao aqueles que constituem a fonte da 

metMora . a saber. casas e edificios produzidos por arquitetos. construto

res, planejadores urbanos. agentes imobiliarios e proprietarios de casas. ' tO 

o mesmo sucede com a pnlti ca artistica. '" A "confec~ao" (making of) de 

109 Essa e, evidenlemente. a ioeia decis iva de Marx, e continua sendo a vanlagcm cru
cial de qualquer histo ric i za~ao. 

110 Ver dois exemp)os inteiramcntc diferenles, mas iguahnente notaveis, em Tracy Ki 
dd(;'.T (1985), House ( 1985). e em Rem Koolhas e Bruce Mau ( 1995), Smafl, Medium, 
Large, Extra ~La rge. Ninguell1 devcria usar a palavra constru~iio sem Ier antes os 
"construlOrcs': 

111 Vcr Albcn<l Yaneva (2001 ), LA.Dlllence des objets. Prag11latique comparl!e de fart C01'l 

telnporaill et de l'artistllwt, e Albena Yaneva (2003), When a Bus Meet a Museum. To 
Follow Artisls, Cll rators a/ld Workers in Art lnstallati011. 
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qualquer empresa - filmes, arranha-ceus, fatos, reunioes politicas, rituais 

iniciaticos, haute couture, culinaria - oferece uma visao que e suficiente

mente distinta da visao oticia!. Ela nao apenas nos conduz aos bastidores e 

nos introduz nas habilidades e talentos dos profissionais, como proporcio

na urn raro vislurnbre do que significa, para uma coisa, emergir da inexis

tencia ao conferir a qualquer entidade existente a sua dimensao tempora!. 

Mais importante ainda, quando somos levados a qualquer local de cons

tru<;ao estamos vivenciando a perturbadora e estimulante sensa<;ao de que 

as coisas poderiam ser diferentes ou pelo men os de que elas ainda poderiam 

falhar - sensa<;ao essa que nunca e tao profunda quando nos vemos diante 

do produto final, por mais belo ou impressionante que ele possa ser. 

Assim, usar 0 termo construrCio afigurou-se a principio ideal para 

descrever uma versao mais realista daquilo que significa, para qualquer 

coisa, perdurar. E, de fato, em todos os dominios, dizer que uma coisa e 

construida sempre esteve associ ado a uma aprecia<;ao de sua robustez, 

qualidade, estilo, durabilidade, valor etc. Tanto assim que ninguem se 

daria ao trabalho de dizer que urn arranha-ceu, uma usina nuclear, uma 

escultura ou um automovel e "construido". Isso e demasiado obvio para 

ser enfatizado. As grandes questoes sao, antes: Com que habilidade ele e 

projetado? Com que solidez e construido? Ate que ponto ele e duradouro e 

confiavel? Quanto custou 0 material? Em qualquer dominio, na teenologia, 

na engenharia, na arquitetura e na arle, a constru<;ao e de tal modo sino

nimo de reaL que a questao passa a ser imediatamente a seguinte questao 

interessante: Foi bem ou mal construido? 

A principio, afigurou-se obvio para nos - os primeiros estudantes 

da ciencia - que, se existissem locais de constru<;ao nos quais a no<;oo usu

al de construtivismo devesse ser prontamente aplicada, tais locais seriam 

os laboratorios, os institutos de pesquisa e 0 seu imenso aparato de ca

rlssimos instrumentos cientificos. Mais ainda que na arte, na arquitetura 

e na engenharia, a ciencia ofereceu os casos mais ext rem os de completa 

artificialidade e completa objetividade caminhando em paralelo. Nao se 

pode questionar que os laboratorios, os aceleradores de partieulas, os te-
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lesc6pios, as estatisticas nacionais, os satelites artificiais, os computadores 

gigantes e as cole~oes de especimes foram lugares artificiais cuja histeria 

poderia ser documentada da mesma maneira que ados edifieios, chips de 

computadores e locomotivas. E, nao obstante, nao houve a men or duvi 

da de que os produtos desses artificiais e caros eram os resultados mais 

averiguados, objetivos e corroborados ja obtidos pelo engenho humano 

coletivo. Foi por isso que, com grande entusiasmo, eome~amos usando a 

expressao "constru<;ao de fatos" para descrever 0 notavel fenemeno da ar

tificialidade e da realidade caminhando no mesmo passo. Ademais, dizer 

que a ciencia tambem era cOllstrufda dava a mesma emo<;ao proporcionada 

por todos os outros "fazeres" (making of): voltamos aos bastidores; apren

demos sobre as habilidades dos profissionais; vimos inova<;6es tomarem 

fonna; sentimos (aInO isso era arriscado; e testemunhmTIos a intrigante 

fusao de atividades humanas e entidades nao humanas. Assistimos ao fil 

me fabuloso que nossos colegas historiadores da ciencia estavam exibindo 

para nos, imagem apos imagem, ate 0 mais incrlvel espetaculo; a verdade 

sendo lentamente alcan<;ada em episodios de tirar 0 tOlego sem estarmos 

seguros do resllltado. No que se referia ao suspense, a historia da ciencia 

suplantava qualquer tram a que Hollywood poderia imaginar. A ciencia, 

para nos, tornou-se melhor do que a simples objetividade. Tornou-se inte

ressante, tao interessante como era para seus profissionais envolvidos eln 

sua arriscada produ<;ao." 2 

Infelizmente, a excita~ao declinou rapidamente quando percebemos 

que para outros colegas, tanto das ciencias sociais quanta das ciencias na

turais, a palavra construrCio signifieava alga inteiramente distinto daquilo 

que 0 senso comum pensara ate entao. Dizer que uma eoisa era "constru

ida" significava, em suas mentes, que algo DaO era verdadeiro. Pareciam 

112 Antes das rea<;:6es anti-whiggistas na hist6ria cia ciencia, era impossive! compar
tilhar 0 libido sciendi dos praticantes: dianlc do produlo flnaJ, 0 publico na~ tinha 

Dutro modo de se interessar pela ciencia alem da illjun~ao pedag6gica: "b verdade, 
assim voce pode aprenJc-Ja': 
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operar com a estranha ide ia de que temos de nos submeter a est a esco

Iha altamente i1TIprovavel: ou Uma coisa era real e nao construid a, ou era 

construida e artificial, ideada e inventada, composta e falsa. Nao so essa 

ideia nao podia reconciliar-se com a vigoroso significado que se tinha em 

mente quando se falava sobre llma casa "bem construida", um software 
bern projetado au uma estatua "bem esculpid a", como insultava tudo a que 

estavamos testemunhando nos laboratorios: ser inventado e ser objetivo 

se equivaliam. Se come~al11os rOl11pendo as narrativas unitaria s de fatos 

dividindo-as em dais ramos, isso torna a emergencia de qualquer ciencia 

sil11plesl11ente incompreensivel. Fatos eram fatos - significando exatidao 

- porqlle eram fabri cados - signifi ca ndo que emergiam em situa~6es arti

fidai s. Todo cientista que estudavamos se orgulhava dessa conexao entre 

a qllalidade de sua constru~ao e a qualidade dos seus dados. Essa forte 

conexao era na verdade a principal reivindica~ao a fama de algllem. Em

bora as epistemologistas possam ter esquecido isso, a etimologia estava Ii 

para lembni-Io a todo mundo. 'l3 Estivamos preparados para responder it 

pergunta mais interessante: Um determinado fato da cioncia e bem ou mal 

construido? Mas certamente nao estavamos preparados para passa r a esta 

alternativa absurd a: "Escolha! Um fato OU e rea l ou e fabricado!" 

E, no entanto, tornou-se penosamente claro que, se qUisessemos 

continuar usando a palavra constru,ilo, tedamos de lutar em duas fren

tes: contra as epistemologistas que continuavam afirmando que os fatos 

eram "evidentemente" nao constru idos - 0 que signilicava mais ou menos 

a mesma coisa que dizer que os bebes nao nasceram do ventre de suas 

rnaes - e contra os nossos "carDs colegas" que pareciam insinuar que, se 

fossem construidos, os fatos seriam tao fracos quanta os fetiches - ou pelo 

menos quanto aquilo em que, acreditavam eles, as fetichistas acreditavam. 

11 3 Antes <.las reayocs anl i-whiggislas na historia da ciencia, era imposslvel compar
tilhar 0 libido sciendi dos praticantes: diantc du produlo final, 0 pt'lblico nao tinha 
outro modo de se interessar pcla ciencia ale-Ill da injun~ao pedagogica: "E verdade. 
assim voce pode aprende-la". 
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Nesse ponto, poderia ter sido mais seguro abandonar totalmente a pala

vra COl1s l1"U~iio - sobretudo pOl'que a palavra social tinha 0 mesmo defeito 

embutido de enlouquecer as nossos leitores tao infalivelmente quanta a 

capa de um toureiro brand ida diante de um touro. Par outro lado, ele con

tinuOll sen do um excelente terrno por todas as raz6es supramencionadas. 

Especialmente util era a maneira clara pela qual a "constru~ao" focalizava 

a cena na qual as seres humanos e as nao humanos se fundiam. Como 

toda a ideia da nova teoria social qlle estavamos inventando consistia em 

renovar em ambas as dire~6es 0 que era um ator social e a que era um fato, 

permaneceu crucial nao perder de vista aqueles locais de constru~ao mais 

extraordinarios nos quais essa dupla metamorfose estava ocorrendo. Eis 

por que julguei mais apropriado fazer com a construtivismo a que £izera-

1110S com 0 relat ivismo: lan<;ados a nossa face como insuitos, os dois tennos 

ti nham tuna tradir;ao deJnasiado hOl1oravel para nao serem reivindicados 

como gloriosa bandeira. Alinal, todos os que nos criticavam par senllOS 

relativistas nunca se deram conta de que 0 contrario do relativismo seria 

o absolutismo.'14 E os que nos criticavam por sermos construtivistas pro

vaveLmente nao gostariam de reconhecer que a pos i~ao oposta, se e que as 

palavras tetn alg um Significado, era 0 fundamentalisrno,II 5 

Par outro lad 0, parecia f<lei! reivindicar um Significado forte para 

esse termo tao estigmatizado - col1stru~iio: tedamos simplesmente de 

usar a nova defini~iio de socia l que examinamos nos capitulos anteriores 

deste Iivro. Assim como uma repllblica socialista ou islamica e a oposto 

de uma republica, juntar 0 adjetivo social ao termo col1strutivismo per

verte completamente 0 seu significado. NOLltras pa lavras, nao se deve 

confundir cOlls trutivisll10 com co nsiru tivisll1 o social. Quando dizemos 

que urn fato e construido, queremos dizer simplesmente que explicamos 

a solida realidade objetiva mobili zando entidades cuja reLlniiio poderia 

114 David moor ( 1991), Knowledge (llui Social Imagery. 

11 5 Bruno Latour (2003a), TIle Prol1li.~es o!CollSlructivism. Sigo aqui a obra esc1areceuo
ra de Ian Hacking (1999) TIre Social Constructioll of WfJ(lf? 
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falhar; cOl1strutivistrlo socia l significa, par outro lado, que subsliluimos 

aquil o de que essa realidade e feita par algum oulro material _ a socia l 

de que ele "real mente" e feito. Uma explica<;ao sobre a genese heterogenea 

de urn ed iffcio e subst itufda por outra que trata da materia social homo

genea da qual ele e construfdo. Para reconduzir 0 construtivismo as suas 

ba ses. basta ver que, canlO social signifi ca novam ente associafao, a ideia 

de uma cons trul'aO feita de materia social desaparece. Para que Ocor

ra qualquer construl'iio, as entielades nan humanas tern de desempenhar 

um papel maior, e e exatamente isso que querfamos dizer desde 0 come<;o 
com esse termo urn tan to inocuo. 

Mas, obviamente, essa operal'ao de sa Ivamento nao bastou porque 

o resto das dencias sociais pared a compartilhar uma nOl'ao totalmente 

distinta do mesmo termo. Como assim? Nosso erra e ra que, como nunca 

tfnhamos compartilhado a ideia de que a construl'ao podia significar uma 

redul'ao a um unico tipo de material, so muito lentamente produzimos 

anticorpos contra a acusac;:ao de que reduzframos os fatos a {(mera cons

tru<;:ao". Uma vez que, para nos, era 6bvio que constru~ao social s ignifi cava 

prestar uma aten<;ao renovada ao nlllnero de realidades heterogeneas que 

en tram na fabr ical'ao de certo estado de coisas, foram necessa rios anos 

para reagirmos de modo equilibrado as teorias absurdas com as quais pa

reciamos estar associados.116 Embora 0 construtivismo fos se pa ra nos urn 

sinon imo de aumel7to de realismo, eramos festejados por nossos colegas de 

critica social como tendo mostrado pelo menos que "ate mesmo a ciencia 

era uma bobagem"! Precisei de mu ito tempo para perceber 0 perigo de 

uma expressiio que, nas maos dos nossos "melhores amigos", significava 

aparentemente algum tipo de vinga nl'a contra a solidez dos fatos cientffi-

116 Dado que, na lradic;:ao francesa, construtivista e racionalis ta sao sinonimos, isso foi 
especia l mente difiei! para os franceses. A associ<l~ao da pal.wra COllStruFio com um 
certa sll speita sobre a realidade da cicncia 56 muito lentamente atravessou nossa 
mente "duhemiana" (ver Pierre Duhem (1904 ), La 71tt orie physique. Son objet. (1S 

structure), "bachelardiana" Oll "canguilhcmiana". Ver Georges Cangllilhcm (1968) 
[19881, Ideology and Rncionality in the History of lITe Life Sciences. 
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cos e lUna exposic;:ao de sua reivindicac;:ao a verd ade. Eles pareciam insinu

ar que estavamos fazendo com a ciencia 0 que se orgulhavam de ter feito 

com a religiao, a arte, a lei, a cultura e tudo 0 mais en1 que acreditamos, OU 
seja, reduzi-Io a po ao mostrar a materia de que era feito. Para quem nunea 

fora treinado em socio]ogia critica, era diffcil imaginar que as pessoas pu

dessem usar a explical'ao causal em sua propria disciplina como prova de 

que os fenomenos que elas estavam explicando na verdade nao existiam, 

para nao d izer que estavanl associa ndo a artificialidade cia construc;ao a 

um deficit na realidade. inadvertidamente, 0 construtivismo se tamara si

nonimo de seu nUlllero oposto: desconstrul'iio. 

Nao adnlira que a nossa excitac;:ao ao mostrar a "construc;:ao social 

do fato cientifico" haja depa rado com tamanha furia por parte dos pro

prios atores! Para os fisicos, esta longe de ser a mesilla coisa travar comple

xas controversias sobre buracos negros ou ser presenteado, ao contnhio, 

COIn as "lutas pelo poder entre os ffsicos". Para uma alma religiosa, esta 

longe de ser a 111esma coisa fazer lima o rac;a.o a DellS e dizerem que ela esta 

orando apenas para a "personaliza<;ao da Sociedade". Para urn advogado, 

nao e a mesma coisa obedecer it Const itui<;ao ou ceder a lobbies podero

sos escondidos atnls da lei. Pa ra uma costureira da haute couture, nao e a 

mesma coisa cor tar um veludo grosso e brilhante au dizerem que ela faz 

uma visfvel "distinl'ao social". Para 0 adepto de um culto, nao e a mesma 

coisa estar ligado il existencia de uma divindade e di zerem que ele adora 

um fetic he feito de madei ra. A substituil'iio do social por outra materia 

parece, para cada ator, uma perda catastrofica contra a qual se deve resistir 

de modo inflexlvel- e COIll razao! Se, contudo, a palavra social nao e usada 

para substituir um tipo de coisa por outro, lllas para dispor as associal'oes 

que tornaram deterrninado estado de coisas solido e duradouro, entao ou

tra teoria social poderia tornar-se fina Lmente inteligfvel. 

Como poderia existi .. , perguntamo-nos, tal divisor de ag uas nos de

veres bUsicos da cieneia social? Por isso aos poucos foi fi cando evidente 

para nos que havia algo profundamente falho nao so na fi losofia da cien

cia padrao, lnas tambem nas teorias socia is padrao lIsadas para exp!i car 
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outros domfnios que nao 0 da ciencia, Poi is so que. a principio, levou as 

estudiosos da ANT a parecerem demasiado cdticos - foram acusados de 

atacar "mesmo" as fatos obvios e de nao acreditarem na «Natureza" nem 

na «realidade exterior" - ou demasiado ingenuos - acreditavam nas agen

cias das "coisas reais" que estavam "1;\ fora".117 De fato, 0 que a ANT estava 

tentando modificar era simplesmente 0 uso de todo 0 repertorio cdtico 

abandonando simuitaneamente 0 uso da Natureza e 0 uso da Sociedade, 

que haviam sido inventadas para revelar "por tras" dos fenomenos sociais 

aquilo que estava «efetivanlente ocon·endo". fsso. contudo, sign ificava uma 

total reinterpreta,ao do experimento que realiza ramos, de in icio involun

ta ri amente, quando tentavamos expli ca r sociologicamente a produ, ao da 

ciencia. Afinal, ha muita coisa a ser dita em favor das bandeiras verme

Ihas nas maos de toureiros habei s na medida em que eles podiam, ao cabo, 

permitir-nos domar os animais selvagens. 

o AUSPICIOSO NAUFRAGIO DA SOCIOLOGTA 

DA CIENCIA 

Seja-me permitido, em primeiro luga r, descartar um eno frequente

mente cometido em rela,ao ao nosso sub campo original por pessoas nao 

familiarizadas com ele - e isso significa, receio eu. a ll1aior parte do mun 

do. 0 campo de estudos de ciencia costuma ser apresentado como a exten

silo da mesma sociologia normal do soc ial a um novo objeto: as atividades 

cienlifi cas. Apas esludar a religiao, as lutas de dasses, a politica, 0 direito, 

as cul tu ras populares. 0 vida em drogas. 0 urban islno, a cultura coletiva 

etc., os cient istas socia is, segundo se diz. nao t in ham nenhull1 motivo para 

11 7 A primcira critica foi aprescntada durante 0 epis6dio da Guerra das Ciencias, a se
gumla pode ser vista em Collins e Yea rJ ey Epistenw /ogica/ Cllicken; Simon Schaffer 
( 1991a), The Eighteellth Bmmaire of Bruno Latour"; ann Steve Woolgnr (1991), The 
Tul'11 to Technology in Social Srudies ofSience. 
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deter-se naquilo que constilui a marca olicial das sociedades contempara

neas: a ciencia e a tecnologia . De aco rdo COll1 essa vi sao, os laboratorios e 

instilulos de pesquisa jii nao eram senao os itens seguintes numa lista de 

tapicos a serem tralados usando-se os ingredientes normais da melodolo

gia social que fora elllpregada ((com muito sucesso" em outros donl1nios. 

Tal era a op iniao quase unanillle - incluindo ados 110SS0S colegas conl os 

quais. anos atnls, come ryalllos as nossas investigac;oes e que sao denollli

nados "sociologos do conheci mento cientifico" (SCC) ou, mais vagamenle, 

"Estudantes de Cioncia e Tecnologia" (EC&T)l18 

Se eu livessc de escrever uma i nlrodu~ao aos esludos de ciencia, 

goslaria de brandir essa bandeira. ' 19 Mas, como estou tentando definir a 

ANT, tenho de mostrar como ela emergiu da sociolog;a da ciencia ao ti 

rar conclusoes extren1as nao so para a ciencia mas talllbem para a teoria 

social. A ANT nao e 0 ramo da ciencia socia l que conseguiu cSlender os 

seus metodos a atividade cienlifica e depois ao resto da sociedade, mas 

sim 0 ramo (au an les, a brolo) composto por aqueles que haviam ficado 

lata lmenle abalados quando tenlavam dar uma explica,ao social das fatas 

intricados da ciencia. Os esludiosos da ANT saa definidos pr;ncipalmente 

como aqueles que dos trinta etanlos anos da sociolagia da ciencia tiraram 

uma condusao tolalmcnle diferente das de seus melhores e mais caros co

Iegas. Enquanlo esles ultimos se persuadiram de que a tearia social funcio

na mesmo para a ciencia, nos conciuimos que, global mente enos detalhes, 

no dominio da ciencia a teoria social fa lhou tao radicalmente que se pode 

postular com segur3l1~a que da sempre fa lhou em qualquer outro domi

nio. As explica~6es socia is nao podem ser "eslendidas" a ciencia, e par isso 

118 Emhora nunca tenha usado esses r6tulos, cxatamente porque d es conservam vivos 
os diferentes domfnios que lClrl de dissolver, !J ao lellho problema em dizer que a 
ANT pertellCc aos campos da d enda, da tecnologia e da sociedade. 

11 9 Existem varia". Ver Mario Riagioli ( 1999), the Science Studies Reader; Massimiano 
l3ucchi (2004), Science in Society: All Illfroductioll to tile Social Studies of Science; 
e Dominique Vil1ck ( 1995), La Sociologic des sciences, 
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nao podem ser estendidas a nenhuma outra coisa, Se a sociologia pretende 

tornar-se um tipo de ciencia - enos compartilh amos essa pl'etensao - , ela 

precisa enfrentar esse obstaculo scm hesitar. 

Para verificar se esse argumento nao e um paradoxa vazio, ten ho 

que explicar por que tivemos que abandonar as posi<;oes dos DOSSOS ami

gos - sem aba ndonar, evidentemente, nem a colabora<;ao estreita nem a 

amizade! De fato, quatro conclusoes foram tiradas do desenvolvimento da 

sociologia da ciencia - posso ignorar a quinta posi<;ao, mas pergu nto-me 

se ela sequer existe rea l mente. Ela, supostamente, coneluiu que a ciencia 

e uma "!ic<;iio socia l como todas as demais fic<;oes sodais" porque obvia

mente ja nao esta interessada em elaborar uma ciencia sodal e pOI'que, de 

qualquer modo, ela nao com preen de coisa nenhuma relativa it !iC<;iiO.I 20 

A primeira posi<;iio e perfeitamente previslvel: os estudos de ciencia 

til1ham de fa/har por com pie to porque nenhuma expJica<;ao socia l da cien

cia objetiva pode ser oferedda: fa tos e teori as sao demasiado duros ,dema

siado tecnicos, demasiado reais, demasiado eternos e demasiado remotos 

do interesse humano e social. Tentar explicar a den cia sociologicamente e 
uma contrad i<;ao porque, por defini,ao, 0 dentftico e apenas 0 que escapou 

aos estreitos constrangimentos da sociedade - com isso provavelmente 

eles que rem dizer ideologia , paixoes politi cas, disposi,ao subjetiva e deba

tes interminaveis e vazios. A objetividade cientitica deve permanecer para 

sempre como a rocha contra a qual as ambi,oes da sociologia se chocarao, 

a pedra que sempre humilhanl seu orgulho. Ta l e a rea<;ao majoritaria dos 

filosofos, epistemologistas e, est ran hamente, da maioria dos cientistas so

dais: pode haver uma sociologia do conhecimento, das pseudociencias, da 

120 Vi a acusa<;ao com frequcncia, mas nunca Ii ninguclll que afirmasse efetivamente 0 
argumento. Refutar lima posis:ao nao existente I"Ornou-sc, nao obstante, algo C0l110 

lima industTia de cahanas (ver 0 livro com titulo hem apropriado de Noretta Koergtc 
( 1998) A Home Built Ofl Sand: Exposing Postmodemist Myths about Science). Como 
coslurna acontecer, a COnfllSaO entre relativismo (vale (udo) e relatividade tern 0 seu 
pre~o, Como disse Deleuze (1993): "0 relativismo nao e a relatividade da verdade, 
Illas a verdade dll rcJac;:ao': 
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cren<;a, dos aspectos superficiais da ciencia - "os cientistas tambem sao 

humanos", para repetir 0 cliche - mas nao dos aspectos cognitivos, ob

jetivos. atelnporais dos resul tados incontrovertive is da ciencia.12l Exeunt 

soci610gos. 

A segunda conc\usao, menos extrema, pode ser formulada do se

guinte modo: para ser respeitada e bem-sucedida, a sociologia deve ater-se 

apenas aos pontos considerados superficiais pela pos i~iio anterior. De fato, 

a sociologia da ciencia deve limi ta r-se a pad roes de carreira, institlli<;oes, 

eticas, compree nsao publica, sistemas de recompensa, disputas legais, e so 

com grande prudencia deve propor-se estabelecer "algumas rela<;oes" entre 

alguns fatores "cognitivos" e algumas djrnensoes "socia is", sem, contudo, 

for~ar demasiado as coisas. Tal e a posi~ao de uma sociologia dos ciel1tistas 

(em opos i ~ao a uma soc iolog ia da ciencia) proposta, por exemplo, por Ro

bert K. Merton e, mais tarde, Pierre Bourdieu. l22 

A terceira conclusao e aquela tirada pela maioria dos nossos cole

gas de estudos de dencia: a sell ver, os sociologos da pr i meira posi<;1io sao 

demasiado timidos. Aqlleles que previram com jubilo 0 malogro de todas 

as explica~oes cienti!icas da cienda, abra<;aram uma forma de puro obs

curantismounca lograram oferecer uma razao pela qual a propria ciencia 

nao poderia ser estudada cienti fica mentel23 Para os estudiosos dos SCC e, 

mais gera lmente, dos EC&T, os aspectos cognitivos e tecnicos da ciencia, 

no seu conjunto, sao perfeitamente estudaveis pelos sociolog05. Isso requer 

inven<;iio, adapta<;ao e precau<;ao, porem os instrumentos usuais do ofkio 

121 Essa posic;.ao po de ser encontruda na vcrsao mais cngcnhosa ern Ph ilip KiLcher 
(2003), Science, Truth, and Democracy, assim como no superficial The Flight f r01/l 
Science a1ld Reasoll de Paul It Gross. Norman Levitt e Mar lin W. Lewis (1997). 

122 R, K. Merton (l973), 7heSocioiogy a/Sciellce, 71,eureliC(l/ lImi Empirical rtlvestiga
liollS, 0 Iivro crepuscular escrilo poc Bourdieu para «ex plicar" a djferen~a entre a 
sua sociologia dos cienlistas e os estudos de ciencia testemunha essa dis lim;ao. Vcr 
Pierre Bourdieu (2001 ). Science de la science et reflexivite. 

123 Bloor, Knowledge and Social Imagery; Harry M. Collins e Trevor Pinch (1982), 
Fram es of Meaning: Tlte Socia l Construction of ExtrclO l"l.lilwI"y Science. 
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sao adequados 0 bastante - embora questoes intricadas de reflexividade e 

reali smo possam deixar algumas pessoas perplexas e confusas,"'! Foi a que 

se tornOlI, e com boas razoes, 0 senso COJl1lIm dos sOci61ogos da ciencia. 

Mas do mesmissin10 experimento tiralTIOS lIma quarta conclusao 

inteiramente diferente - au antes, a ctnos" que usa neste livro se refere 

aqueles que extrairam as seguintes consequencias:'2S 

a) e perfeitamente passivel uma saciologia de toda a ciencia - contra 

os filosofos da ciencia e de acordo com 0 conjunto dos estudos de 
cienciaj 

b) tal soc iologia nao pode limitar-se ao contexto superficia l e social 

da ciencia - contra as que queremlimitar as al11 bi<;oes da sua disci

plina ao estudo dos cientistas e que se subtraem voluntariamente ao 

contelldo tecnico e cognitivo; 

c) a pratica cientifica e demasiado dura para ser decifrada pela te

aria social comum. e requer uma nova teoria que po de ser usada 

para lan<;ar uma nova luz tambem sabre os t6ricos mais "brandos" -

contra nossos colegas no campo dos estudos de ciencia que optaram 

por na~ ver a alneaya a sua disciplina original suscitada par seus 

proprios trabalhos,'" 

124 Ver Steve Woolgar ( l988), Sciel1ce The Very Idell. Woulgar fez urn trabalho notavel 
ao tenlar turnar os seus colegas ainda mais confusos, ernbora nem semprc tenha 
perrnanecido segura e prudentemente dentro dos estreitos limites dados pelo re
pert6rio antropocentrico do discurso sobre os objetos da ciencia e da tecnologia. 
Ele assegurou que a dis1.ancia entre palavras e mundos tomou-se ainda maior, sem 
notar que os estudos de ciellcia, aU~rn de uma lic;:ao de ironia, podiam ser tambcm 
uma lic;:ao de rcal ismo. 

125 Nao gostaria de lentar dcfi nir a verdadeira dimensao dcsse incrivelmente pequeno 
"nos", sem estar certo de que ele se eS lcnde muito alem do bulevar Saint Michel. 62, 
em Paris, ou mesmo de que podcria Iimitar-se an andar terreo! S6 posso pretender 
ser uma "amostra reprcscntaliva" de um grupu nau existente. 

126 0 ponto de partida e facil de localizar !las duas discllssocs com nossos amigos Sec. 
Vcr Collins e Yearley, Epistemologica l Chicke ll. Vcr nossa resposta em Calton e La-
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Nao estoll afirmando que esta conc1 usao da emocionante aventura 

dos estudos de ciencia e a unica e necessaria. Estou silnplesmente dizen

do que para serem chamados de "estudiosos da ANT" e mister transfor

mar 0 fracasso em oferecer lima explica\=ao social convincente sabre os 

fatos cientificos duros em uma prova, Nao e que a sociologia da ciencia 

estivesse fadada a malograr. mas a teoria social teve de ser refeita,'" Uma 

vez qlle nao existem experimel1ta crucis (experimentos decisivos) nem em 

fisica nelTI em sociologia, nao posso delTIonstrar que esse e 0 unico cami 

nho a seguir, n1as posso afirmar que usar esse n1alogro C01110 Ull1 tram

polim - nenhuma expli ca<;ao social da ciencia e possivel - abre um novo 

caminho para a teoria social: a social nunca explicou nada; pe lo cont rario. 

ele e que tem de ser explicauo, E com a propria no~ao de lima explica~ao 

social que temos de lidal'. Nossos colegas preferem dizer: "A explica~iio so

cial da ciencia fa lhou pOl'que e contraditoria", Ou poderiam di zer: "Ela se 

saillmuito bem, continuemos com ela como sempre", Mas a ANT propoe: 

"E uma grande oportunidade agora que ela falholl tao completamente, 

pOl'que agora ela pode enfim chamar a teo ria social a razao", Da mesma 

sorte que os padres da [grcja celebravam 0 pee ado de Adiio como umaJelix 

culpa (uma perda afortunada da graya) porque ela provocou a reden<;iio 

de Cristo. eu diria que a fracasso de lima explicayao social da ciencia foi a 

grande oportunidade para a teoria social. 

Se a nossa dec isao de tirar aquelas conclusoes desse experimento 

nao pode ser provada. ela esta. nao obstante. longe de ser frivola. como 

tour, DOl/'t 'JlI rolV tile Baby Out \Vith the BlIth SclIOO/! A Reply to Collins and }'earley; 
VtT tambcl11 David Bloor (1999), Anti-Latour, e minha resposta em Bruno L,tour 
( 1999b), For Bloor 1111d Beyond - a Response to David Bloor's 'AlIti-LatOHr. 

127 Esta sellha poderia facilmente dispensar de ler muita coisa que passa peln ANT 
porque essa teoria social rui pus ta em sua cabe<;a e usada como lima "metodologia" 
para lodo prop6sito e todo terrenQ. que se pode "aplicar" a qualquer campo selll que 
ela mesma passe par qualqucr ll1udan~a (ver 0 Iuterh'!dio, p. 205) . Invcrsamcntc. 
massas de t rabalho na hisl6ria da ciencia e da tecnologia poderiam ser inc1ufdas 
comuANT. 
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se 0 tivessemos feito apenas por divertimento, simplesmente "pour epater 

Ie bourgeois". Hi uma raz.'io excelente, ao menos retrospectivamente, pela 

qual 0 caso especial da ciencia deveria fazer a teoria social naufragar tao 

completamente: foi a primeira vez que os cientistas sociais estavam real

mente estudando acima. 

Ate os laborat6rios, as maquinarias e os mercados serem cuidado

sa mente escrutados, a Objetividade, a Eficacia e a Lucratividade - as Tres 

Gra<;as do modernismo - eram simplesmente consideradas como pontos 

pacfficos. Os cientistas sociai s se deixa ram levar pelo pe ri goso habito de 

estudar apenas as alividades que diJeriam daquelas posi<;6es padrao: a ir

raciona lidade devia ser expl icada; a racionalidade nunca precisoll de qual

quer justifical'ao adicional; 0 caminho reto da razao nao reqlleria nenhu

ma explical'iio social, apenas os seus desvios tortuosos.128 Assim, nenhum 

teste real foi proposto para ver se uma explica<;ao social de uma coisa qual

quer efetivamente se sustentava ou nao, ja que a pr6pria racionalidade 

nunca era questionada. Mesmo quando eram magnatas, genios artisticos, 

estrelas de cinema, boxeadores campeoes ou estad istas, os informantes dos 

soci610gos eram sempre brandidos pelo estigma de serem men os racionais, 

menos objetivos, menos reflexivos, menos cientificos ou menos academi

cos do que os que faziam 0 estudo. Assim, a despeito do que reivind icavam 

com frequenc ia, os sociologos se mprr estudaram abaixo, visto que 0 poder 

da ciencia pe rmanecia do seu lado e nao era esq uadrinhado. A religiao, 

a cultura popular, as cosmologias m iticas, os mercados, as corpora<;oes -

mesmo as obras de arte - nunca eram tao fortes quanto a ciencia do social, 

que estava substitllindo todas aquelas coisas mais brandas pel a materia 

mais dura de alguns agregados sociais ocultos, assim como seus poderes, 

sua estrutura e sua inercia. As rodas do explanalls sempre foram forjadas 

com um a<;o mais s6lido do que as do explanGndum. Nao admira que eles 

tenham obtido faci lmente as provas e acionado dados sem esfor<;o. 

128 Essa cont inua sendo a cOlllrihuic;:i1o duradoura do princfpio da simetria de David 
Bloor porque era a unica rnaneira romper Corn a influencia da sociolugia do conhe
cimento que se limitava ao irracionalisl11o. 
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Por exemplo, as pessoas religiosas nunca gritaram indignadas quando 

foram "explicadas social mente". Alias, quem as teria ouvido? Quando muito, 

sua choradeira teria sido mais uma prova de que nao poderiam permanecer 

testemunhando suas fantasiosas e arcaicas i1us6es serem explicadas pelo frio 

escrutinio dos fatos socia is. E 0 mesmo teria acontecido se os politicos, os 

pobres, os trabalhadores, os fazendeiros e os artistas tivessem protestado por 

serem "colocados num contexto social". Quem teria ouvido a longa serie de 

obje<;6es levantadas durante tres seeu los pOI' adoradores tropica is acusados 

de fet ichismo? Eles poderi"m tel' resmungado e encolhido os ombros, mas 

nunca confrontado as provas dos sOci610gos. Quem, pois, teria averiguado 

a efideia da explica<;ao socia l? Nao, decerto, os sociologos criticos, sobretu

do porque as suas "explica<;oes" sempre incidiam sobre questoes pelas quais 

nao tinham la grande considera<;ao. Assim, nao somente a explica~ao social 

nunca encontrou um contra exemplo, como 0 seu acido tambem nao teve a 

menor dificuldade para dissolver questoes com as quais os cient istas sociais 

nao se preocupavam porque, em seu mais profetico impulso para a eman

cipa~iio, eJes tentaram ajudar as pessoas a se libertarem delas! Que aconte

cimento poderia te-Ios despertado de seu sono dogmatico? Que tal 0 suave 

zumbido do ar-condicionado do laboratoriol 

Este era 0 ponto de apoio arquimediano que a teoria soc ia l estava 

procurando ... A cienci a representaou um desafio inteiramente diferente, 

e esta e exatamente a razao pela qual 0 abordamos em pri111eiro lugar -

embora, pOI' razoes de logica, eu 0 coloque em quarto lugar neste Iivro. 

Nao apenas os cientistas socia is tratam seriamente a ciencia, como ela foi 

tambe111 seu imico tesouro deixado depois que 0 cruel desencanto do 1110-

dernismo derrubou todos os antigos ideais. Para alem da objetividade, da 

universalidade e da cientificidade, nao I"i nada digno de adesao. A unica 

esperanl'a deles era tornarem-se cientistas plena mente habilitados. E, nao 

obstante, pela primeira vez os cientistas sociais tiveram de estudar a lgo 

que era superior, mais solido e mais Jorte do que eles. Pela primeira vez 0 

explanalldllm resistiu e fez ranger os dentes das engrenagens dos expla

nans. Nao so iSso, mas os brados dos que estavam sendo estudados podiam 
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ser ouvidos em alto e born som - e eles nao provinham de Bali, dos guetos, 

de estlidios de te1evisao, de salas de reunHio corporativas ou do Sen ado 

america no, mas de departamentos vizinhos, de colegas dos mesmissimos 

comites de contratos e concess6es cientfficas. 

Ora, finalmente estava na hora de realizar. nas ciencias socia is) 

o experimento que nun ca se realizara antes: Que prova temos de que a ex

plica~ao social e valida quando estudamos acima? Quando as rea,6es dos 

que sao estudados nao podem ser ignoradas' Quando 0 "capital cultural" 

dos que sao estudados e infinitamente superior ao dos que estao fazendo 

o estudo? Quando os objetos a serem substituidos pela "for,a social " sao 

obviamente mais fortes. mnis variados e mais duradouros do que essa mes

ma for,a social que se sup6e ex plica-los? Quando as verdades a serem ex

plicadas sao igualmente avaliadas pelos que estudam e pelos que sao estu

dados como 0 unico tesouro na terra pelo qual vale a pen a lutar? Apes dois 

seculos em que se explicou facilmente 0 comportamento e as cren,as dos 

agricultores, dos pobres, dos fetichistas, dos fanaticos, dos padres, dos ad

vogados e dos negociantes, cuja ira raramente roi registrada, e se forneceu 

explica,6es que nunca poderiam ser comparadas uma a uma com 0 que 

era explicado, iamos ver, en lim, se 0 social podia ou nao explicar aiguma 

Dutra coisa. Os quimicos, OS cientistas dedi cados a fabrica,ao de foguetes 

e os fisicos estavam acostumados a ver os seus laboratorios ex plod irem, 

mas demorou um pouco para que 0 gabinete do soci610go fizesse um ex

perimento suficientemente arriscado para ter uma possibilidade de falhar! 

E, desta vez, ele explodiu. Ap6s uma semana no laboratario de GuiIJe

mill trinta anos atras, lembro-me de como julguei inevitivel a concJusiio: 

o social nao pode substituir 0 mais infimo polipeptidio, a menor rocha, 

o mais inocuo eletroll, 0 babuino mais manso. Os objetos da ciencia po

dem explicar 0 social, mas 0 inverso nao e verdadeiro. Nenhuma experien

cia foi mais notavel do que aquela que presenciei com meus proprios olhos: 

a explica~ao social desaparecera no ar. 

Naturalmente, muitos TatnOS da ciencia social fizeram 0 mesmo es

for\,o, especialmente os estudos feministas, os estudos queer, alguns estu-
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dos culturais e a maior parte da antropologi • . Mas sera realmente injusto 

dizer que esses trabalhos correram 0 risco de permanecerem perifericos, 

marginai s e ex6ticos, na medida em que conlraslavam com a objetividade 

cientifica que se supunha fugir desse tipo de tratamento? 0 servi~o pres

tado pe10s estudos de ciencia e ramos similares da ciencia social consistiu 

em remover 0 padrao que os tornava, pOl' comparac;ao, marginais ou me

ramente "especiais".l29 Ap6s os estudos de ciencia, toda ciencia social pode 

estudar «acima)'. 

NENHUMA EXPLICA9AO SOCIAL E NECESSARIA 

A dificuldade era compreellder essa experH!ncia - e isso demandou 

lTIuito tempo. Que os cientistas as vezes se zangassem conosco nao era, elU 

si mesmo, tao significativo. Estudar "acima" nao significa ser submetido 

aos objetivos daqueles que estudamos: 0 que alguns cielltistas desconten

tes concluiram de nossas pesquisas continua sendo problema deles, nao 

nosso. Pelo que sei a respeito dos confusos episodios do que se chamou de 

"Guerras de Cien cias", e1es poderiam ter concluido que a alva pureza da 

ciencia jamais deveria ser macu lada pelos dedos escuros e engordurados 

dos meros socialogos. ' 30 Se nao aprenderam algum. coisa de seus encon

tros conosco, isto e muito triste para eles, e nao podemos fazer muita coisa 

a esse respeito. Mas) ainda que tiraSSeJll a conclusao erronea, seu furor 

contra aquilo que os sociologos daramente nao conseguiam perceber ao 

tentar explica r 0 seu trahalho foi para mim um sinal crucial. Por mais 

equivocadas que fossem suas rea,Qes, isso mostrou que sempre que uma 

129 Tal e a Conte de minha liga~ao chauvinista ao meu quer ido pequeno subcampo. 00-
ravante a ciencia tambem e "e5pecial': em vcz de ser aquilo que torna todas as Qlttras 
alividadcs "espcciais': 

130 Vcr Baudoin Junlant (1998). Impostures intellectuel/es. Les malelltelldu5 de [,affaire 
Sokal, e Yves Jeanneret (1998), L:Affaire Sokal ou fa lJu erelle des impostures. 
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explica~ao social era dada havia algum ardi! em jogo. Em vez de est abe

lecer Ulna conexao entre duas entidades, rTIuitas vezes acontecia de uma 

entidade ser subs/ituida par Olltra. Nesse ponto a necessaria busca de cau

salidade se tomou um empreendi.mento inteiramente diferente. perigosa

mente proxima da prestidigita~ao. 

Como se pode fazer essa prestidigita~ao? Ela ocorre quando uma 

expressao complexa. unica. espedfica. varinda. multipla e original e subs

titllida par um termo simples. banal. homogeneo e de uso mlIlliplo. sob 0 

pretexlo de que eSle pode explicar aquel". Por exemplo. quando se tenta 

relacionar a revolu~ao introduzida na medicina por Louis Pasteur a um 

pequeno conjunto de termos que resumem 0 Segundo Imperio frances; ou 

quando se tenta explicar 0 Chambre a Aries de Van Gogh com um peque

no nllmero de expressoes com proposilOS mulliplos que tem a ver com 0 

mercado de artes. 0 que principia como uma busca chissica e plena mente 

respeitavel de explica~iio acaba substituindo 0 explanandul11 pelo expla

nans. Enquanto outras ciencias continualn acrescentando causas aos feno

menos, a sociologia poderia ser a unica cujas "causas" correm 0 risco de ter 

o estranho efeito de fazer os fenomenos que elas supostamente explicam 
desaparecerem par completo. 

Tal e a interpreta~ao que resolvi dar;\ "Guerra de Ciencias": os cien

tistas fizeram-nos compreender que nao havia a menor possibilidade de 

que 0 tipo de for~as sociais que usamos como causa pudesse ter os fatos 

objetivos como seus efeitos."l Nao so porque nao temos respeito por eles 

- e nesse caso podedamos ter ignorado suas pretensoes ou mesmo nos 

orgulbado de desacredila-lasl32 - como pOl·que nao podedamos detectar 

131 Uso "Guerras de Ciencias" para designar a rea~ao dos cientistas aos estudos feitos 
sobre e1es, embora tcnha havido urn intervalo de vinic anos entre 0 come~o dos ver
dadciros estudos de ci~ncia e os penosos epis6dios desencadeados pclas pl1blica~6es 
dos "guerreiros da cienc ia~ 

132 Foi isso que tornott tao perigoso () fazl!r uma crftica, A ansia de dcsmascarar ternoll-se 
a melhor maneira de proteger 0 analista, no scntido de sequer ouvir 0 grito daqueles 
qlle interpretam ITHI I, aO mesmo tempo que assumem 0 papeJ de corajosos icOIlO-
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nenhuma contin/./idade entre as causalidades que estavamos detectando e 

as objetos a que se ligavam. Gra~as as prontas rea~oes dos cientis!"as. que 

nao poderiam ser ignoradas porque eles Iidavam com os fatos mais duros 

do que os nossos e ocupavam uma posi~ao academica perigosamenle pro

xima da nossa. aOS poucos fomos entendendo - desde que 0 qUisessemos -

que essa substitui~iio escorregadia poderia estar ocorrendo imperceptivel

mente em todos os delnais slIbcampos das ciencias socia is. 111esmo quan

do estavanlOS estudando "abaixo" e na~ "acima", Neste caso, cia nao era 

apenas ciencia, mas 0 conjullto da teoria social que sempre proporcionara 

objetos mais "duros" do que as for~as sociais usadas para explica-Ia - feti

ches. cren~as. religioes. culturas. arte. direito. mercados. Mesmo quando 

nenhum ator "gritava", nenhum alarme rangia, a legislar;<.io dos cientistas 

sociais parecia funcionar brandamente e. para sat isfa~ao de todos. sempre 

celebrando um novo sucesso do sell "metoda cientifico". 

A A NT nao declara que lodos as outros dom inios da ciencia social 

estao bem e que somente a ciencia e a tecnologia requerem uma esl ralegia 

especia l porque sao muito mais duras. muito mai.s importantes e muito 

rnais respeilaveis. Ela afirma que. como 0 social falhou tao lamentavel

mente como a ciencia. deve ter falhado em ludo 0 mais. pois a ciencia s6 

e especial no sentido de que seus praticantes nao deixavam os sociolo

gos atravessar sua seara e destruir seus objetos com ((explica~6es socia is" 

sem protestar com vcemencia. Em outros dominios. os "informantes" 

sempre haviam resistido. mas de lim modo nem sempre notorio devido 

ao seu estatuto inferior; au. quando era notado. seu furor era simples

mente acrescentado aos dados do teorico cdtico como mais uma prova 

de que os "atores ingenllos" se aferravanl as suas doces ilusoes, InesnlO 

dian!e das mais gritantcs refuta~oes. Os cientistas nao oferecem um caso 

especial de recalcitrancia: nos simplesmente redescobrimos. gra~as aos 

clastas que sao os unicos a "verem atravcs" dos mislcrios ;I que as pcssoas com uns se 
apegam ingcnuamcntc, Sobre eSSa antropologia da iconociastia, ver Bruno Latour c 
Peter Weibel (2U02). leol/oc/ash: Beyolld the Image Weirs ill Science, Religioll (wei Art, 
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estudos de ciencia, que tal deveria ser 0 casa em todos as dominios, tanto 

nas ciencias sociais quanta nas ciencias natunlis}3J Como veremos mais 

adiante, nosso Irabalho como cientistas sociais consiste em gerar falos 

recalcilranles duros e objetos passionais que resistern as explica,6es so

ciais. Com efeilo, as sociologos sempre estudaram acirna. '" Sen! que isso 

poderia levar a uma ciencia do social, depois de lanlas lenlalivas de colo

car a sociologia "no caminho segura da ciencia", como dissera Kant? Isla 

ainda esta par ser vislo. 0 que e clara neste ponlo e que a dencia , como 

alividade, tanto e parte do problema quanta da solu ,ao, e que atualmente 

nenhuma ciencia sodal e possive! sem uma forle e assertiva sodologia 

da ciencia em seu amago para remover a serpenle da expli ea,ao social 

qlle ela alimentou ale agora . Ate aqui, a que passa par "epistemologia 

das ciencias socia is" so fez acu mular os defeitos embulidos na concep,ao 
tradicional de epislemologia e soe iologia. 

Para usar esse ponto positivamente. e nao ape nas como um exem

pia de que as sociologos reflexjvos estao serrando a galho sabre a qual 

eslao desconfortavelmente sentados, um POliCO mais de trabalho tem de 

ser feilo. A descoberta - nao vejo razao para absler-me desla palavra lim 

tanto grandiosa - de que dar lima explica,ao nao deve ser confundido com 

sllbsliluir um fenomeno par um fen omena social precisa ser plenamenle 
absorvida, se quisernl0s cont inuar as nossas viagens. 

A dificuldade reside no termo substituirao. Sei muilo bem que mes

mo as sociologos do social mais positivistas objela rao naluralmente que 
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Eu nUllca teria navegado nessas aguas scm 0 Power and Invention (I997) (1997) e 
o /rivenlioll of-Modem Science (2004a) de Isabelle Slcngers. Ver um ensaio que in
tcrpreta seu argumenlo em Bruno Latou r (2004a). How to Talk about the Body? Tlte 
NomUltiv(! Dimensiol1 oj Sciellce Studies. 

Tal era a ideia crucial de Harold Garfinkel desde 0 infcio. E taJ e a alitude correta 
de ~ralicamen le todos os que trabalham em cicncias sociais, porque na pnHica e 
mUllo raro acontecer de bons observadores sc aferrorem a sua teo ria social. E isso 
que lorna 0 Outline of n 7heory oj Practice de Pierre Bourdieu (l972) urn livro tao 
ins~igante. Essa atitude de pleno respeito esta no cerne da Escola de Sociologia de 
ChIcago e em toda a obra de Howie Hecker. Ver Howard Becker (1982). Art Worlds. 
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Dunea I<quiseram reahnente" d.i zer isso quando dao uma explica'rao so

cial do, digamos, fervor religioso; des "quiseram dizer literalmenle" par 

em lugar de est"tuas, ineenso, "\grimas, preces e peregrina,6es "alguma 

substancia" conlO "coesao social'\ que estaria escondida «por baixo" da s 

nuvens de fUl1la~a. Nao somas, dizem eles, tao ';slupidos assim. 0 que "re

almente querem di zer" e que deve existir "por IraS" das va riedades de ex

periencia relig iosa Olli ra for~a mais profunda, mais forie, que e "devida a 
sociedade" e que explica par que a fervor religioso permanece , "a despeilo 

do fato" de as entidades mobilizadas nas preces (deuses, divindades) nao 

lerem "existencia real". De modo a",\logo, como as objelos de arle nao lem 

propriedades inlrinsecas, as pai x6es que eles deflagram devem pravir de 

alguma oulra fonte que pode expliear 0 inleresse duradouro das pessoas 

pelas obras-pri mas. 

Portanto, as soeiologos "nao querem realmenle" dizer que uma 

fon;a sodal poderia ser torn ada vis ivel "no lugar dos" deuses e divinda

des ou «como acresci mo)) as obras de arte, mas apenas que essa for'ra e 0 

que Ihes confere uma exislencia duradoura l1a ausel1cia daquilo que, se

gundo as atores, constiluem a carne solida e substa nci al de suas divinda

des e obras-primas. Deve-se notar, portanlo, que, conlrariamenle ao que 

sucede usualmente nas ciencias naturais, a larefa de explicar so principia 

depois que lima prafunda suspeita foi introduzida com rela~ao a propria 

exislencia dos objelos a serem explicados. Os leori cos eriticos acrescen

tariam que essa revela~ao da entidade social seria insuporlavel, uma vez 

que deslrui r ia efetivamenle a i1usiio necessaria que fa z a sociedade man

ter 0 seu "veu de [alsa conscienc ia'). Assim, segundo eles. as forc;as soc iais 

desempenham a compl ieado papel de serem sil1lultaneamente aquila que 

deve ser postulado para explicar ludo e aquilo que, par diversas razoes, 

deve permanecer invisivei. Esses requisilos conlradit6r ios lembram mui 

to a eter do seculo XIX, que tinha de ser ao mesl110 tempo infinitamente 

rigido e infinilaJllenle ehistico. Pouco imporla: como a eter dos fisicos, 

a social dos sociologos e um artefalo causado pel a mesma faIta de relali

vidade da deseri ,ao. 
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Este e um ponto difici!"" Quando come,o a fazer perguntas inge

nuas sobre 0 que se enlende realmente por explicayao social, di zem-me 

para nao tomar a existencia das fon;as sociais <l literahnente", ja que ne

nhum soci610go razoavel jamais afirmou que elas poderiam efetivamen

te subsliluir 0 objeto explicado pela sociedade. Diriam antes que tentam 

atribuir causas faml]iares il fenomenos nao farni}iares all, como as ciencias 

natura is de que tanto gostam, causas nao fam ili ares a fenomenos familia

res. 6timo; entretanto, a dificuldade provem do duplo significado de social 

que ja detectamos: por tn,s da afirmayao epistemol6gica inocua de que as 

expUca<;aes sociais precisam ser esmillyadas est" a afirmayao ontol6gica 

de que tais causas tem de mobili za r for<;as feitas de materia socia!. Por ra 

zaes que ficarao mais c1aras na segllnda parte deste livro, expl icar nao e 
lll11 leito cogn itivo misterioso, mas um empreendimento de construc;ao de 

mundo muito pratico que consiste em ligar entidades a outras entidades, 

ou seja. em trayar uma rede. Assim, a ANT nao pode compartir a fi losolia 

da causalidade usada nas ciencias socia is. Cada vez que se diz que um A 

est a relacionado com um B, e 0 pr6prio social que est" sendo gerado. Se 

meu questionamento das explica,aes sociais parece injusto, cego ou ob

sessivamente literal, e porque nao quero confundi r a reuniao do coLetivo 

com a rnera revisao das entidades ja reun idas Oil com urn feixe de vfnculos 

sociais homogeneos. Portanto, e essenciaL detectar 0 mais breve possivel 

qualquer prestidigita,ao nos modos como 0 coletivo est. sendo compos to. 

Sera injusto dizer que nas maos dos "explicadores socia is" Blais recentes as 

alusaes ao social podem tomar-se repeti c;oes vazias? Que aLudir ao mundo 

por tras da soc iedade se tornou ate mais superfluo do que a promessa de 
uma vida ap6s a morte' 

Se eles nao substituem li teral mente urn fenomeno par uma for,a so

cial, 0 que os explicadores sociais querem dizer quando afirmam que existe 

uma for~a "por tras das aparencias ilu sori as", que constitui a "materia rear' 

135 Agradec;o a Gerard de Vries pela ajuda nesses insidiosos estreitos . Se me aroguci, 
a culpa nao e dele. 
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da qual os deuses, as artes, a direito, os mercados, a psicologia e as erenc;as 

sao "reaLmente" feitos? 0 que e uma entidade que desempenha 0 principal 

papel sem "ada fa zer? Que tipo de ausencia/presen,a e essa? Para mim, 

isso parece ainda mais misterioso do que 0 dogma da Santissima Trindade, 

e nao me tranquilizo quando se supoe que e esse misterio que expliea a re

ligiao.o direHo) a arte, a politica, a econOll1ia, os iJl1perios au apenas as coi

sas mais simpLes - incluindo a Santissima Trindade! E nao me parece justo, 

nesta epoca, sair pela tangente afi rm ando que sociologia nao e filosofia; 

que teorias sao debates; que as bons cientistas sociais nao tem tempo para 

se perderem em minucias; e que estao demasiado ocupados com questoes 

empiricas ou que as tarefas de emancipa,iio sao demasiado prementes. Se a 

sociologia adotar subitamente lima postura anti-intelectualista sempre que 

as coisas se tornam delicadas, por que ela se autodenomina ciencia? 

E exatamente nessa conexao que temos de optar por ser literais, in 

genuos e miopes. Negar-se a entender apenas pela metade as vezes e uma 

virtude. AfinaL, os fisicos s6 se li vraram do eter quando um deles foi sufi

cienlemente toLo para pergunlar como 0 ponteiro pequeno de um rel6gio 

podia ser "sobreposto" ao grande: todo mundo sabia a resposta, mas de 

optou por nao saber.l3O Com 0 devido respeito, proponho fazer 0 mesmo 

com esse grande misterio do socia!. Todo mundo parece saber 0 que signi 

lica "reLacionar" religiao e sociedade, direito e sociedade, arle e soc iedade, 

mercado e sociedade, ter alguma eoisa ao mesmo tempo "por tnis", "refor

~ada") "i nvisivel" e "negada". Mas eu nao! 

Com minha mente voiuntar iamente estreitada, eu diria que, se se 

diz que 0 elemento sociaL A "causa" a existencia de B, C e D, entao nao 

apenas ele deveria ser capaz de gerar B, C e D, como deveria explicar 

as diferenras entre B, C e D, sa lvo se se puder demonstrar que B, C e D 

sao a 1'I'leSma coisa, caso em que as suas direren ,as podem ser declaradas 

sem importancia. Se lermos atentamente a li teratura da hist6ria social e 

136 Ver Albert Einslein (1920). Relativity. the Special and the General 71Jeory. Para um exa
me dessa rematerializac;ao, ver Peter Galison (2003), Einsleil/s Clocks, POinCllre's Maps. 
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observarmos 0 numero de coisas que se sup6e serenl causadas pela "for

~a da sociedade", 0 advento do Estado moderno, a aseensao da pequena 

burguesia, a reprodll~ao da domina~ao social, 0 poder dos lobbies in

dustriais, a nlaO invislvel do mercado. as intera<;6es individuais
J 

entao a 

rela~ao poderia ser apenas uma rela~ao na qllal uma l1l1ica causa tem um 

milhao de efeitos.137 Mas uma causa e uma causa e uma causa. 0 elemen

to causador e capaz de explicar as diferenras entre milhoes de efeitos _ 

e nesse caso eu posso gerar B, C e D como consequencias quando susten

to A como causa! Ou essas diferen~as entre milhoes de acontecimentos 

sao realmente imateriais - e, neste caso, aderir simplesmente it causa A 

implica que considero tudo importante, menos as perturba~oes margi 

nais? Em ambos as casos, a causa A e de fato, para todos as prop6sitos 

priticos, substituive/ pelos milhoes de Bs, Cs, Ds etc. Mas, com a "ascen

sao da pequena burguesia", sera que apreendo real mente a que aconteceu 

na Inglaterra, na Fran~a e na Alemanha do seculo 15 ao 20? Com a "re

troalimenta~ao automatica da mao invisivel" eu apreendo efetivamente 

os milhoes de intera~oes do mercado em todo a mundo? Quando defen

do a lei dos corpos em queda, apreendo tudo 0 que existe de perti nente 

para dizer sobre as intera~oes dos planetas, bem como sobre 0 movimen

to do pendulo do velho rel6gio de minl1a mae? "Sociedade" e "mercado" 

contem in potentia 0 que se supoe causar ou nao! "Claro que nao", res

ponderia 0 coro unanime dos teoricos socia is, "nunca sllstentamos essa 

estupida filosofia das causas". Mas entao qual e 0 papel exato que e!es 
real mente atribllem as "for~as socia is"! 

137 E cxalamente isso que as explanadores do social acham lao convincenle em sua cau
salidade e que as torna tao orgul hosos de Suas realiza'Yoes cientificas. f: Hio poderoso 
que pode explicar tanta coisa! Mas des devem examinar mais cUidadosamente os 
modos pelos quais os cienlistas naturals cstabclcccm liga'Yoes entre os fenomcnos e 
suas callsalidades. Em geral isso significa que 0 desconhecido na~ s6 pode gerar 0 

conhecido, como pode esquadrinhar 0 futuro desconhecido. Ver 0 notavel exemplo 
de Bernadette Bensaude-Vincent ( '986) em Merle/eev's Periodic System of Chemical 
Elements. 
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Evidentelnente
J 

estoll inventando UDl experimento que janlais 

ocorreu porque os observadores sociais nunca pretenderam testar suas 

causalidades de maneira tao rigorosa. Eles admitiriam facilmente que a 

gravita~ao social nao e como a gravita~ao newtoniana. For~ados a recuar, 

acho que eles diriam que tentaram imaginar lim tipo de causalidade mais 

modesto, mais vago e mais incerto: "algumas relac;oes" e "correla~oes" en

tre diferentes "fatores". Mas este e exatamente 0 lugar on de nao se pode 

ser vago: Qual e precisamente a rela~ao imaginada entre um fator social e 

outro fenomeno qualquer! E aqui que devemos usaI' nova mente a distin

~ao crucial que introduzi anteriormente entre intermediario e mediador. 

o e1emento B, cuja emergencia e provocada por um fator, e tratado como 

um mediador ou e construido como um intermediario para alguma for~a 

simplesmente transportada intacta atraves da media~ao do "fator"! Temos 

de ser muito p..,iticos uma vez mais e tao miopes quanto possive!: nao esta

mos falando aqui de grandiosas questoes epistemol6gicas, mas de veiculos, 

movimentos, deslocamentos e sistemas de transporteYs Tenlos de ser tao 

teimosos quanto possive!. Se algum "fator social" e transportado atraves de 

inter111ediarios, entao 0 importante esta no falor, e nao nos intermediarios. 

Para todos os prop6sitos praticos, estes podem ser substituidos por aquele 

sem nenhllma perda de matizes. Se a sociedade explica a religiao, entao a 

sociedade basta. Se a sociedade explica 0 direito, entao a sociedade basta. 

Se a sociedade explica a ciencia, entao ... 

Nesse ponto tudo se desmantela. Por que! POl'que nesse caso, e s6 

nesse caso, desde 0 come~o ficou 6bvio, tanto para os investigadores quan

to para os informantes, que os "fatores" sao incapazes de transportar qual

quer a~ao atraves de qualquer evento reduzido a condiC;ao de intermedi

{lriO. Sim, Einstein teve uma juventude turbulenta e ehamou a sua teoria 

de "revolucionaria" e C<relativista", POrenl isso nao nos conduz par to do a 

138 Essa ubslina\ao sent examinada no final ucslc Jivro, quando tornarmos possivcis os 
encontros cum as seres que possibilitam a a'Yao, cnconlros que foram tao protelados 
pela rcuniao inoportuna do coletivo na forma de uma sociedade - ver p. 333. 
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caminho airaves do seu uso das equa,6es de Maxwell, mas apenas Ii vizi

rIharIfa dela.s; 139 sim, Pasteur era um tanto reacionario e adorava a impe

ratriz Eugenia, mas isso nao nos leva muito longe na compreensiio de sua 

bacteriologia, ainda que "ela pudesse estar relacionada" com a sua rejeiyao, 

par exemplo, da gerayao espontiinea.l40 Quando precisam transportar as 

expIica<;:oes sociais para 0 santwlrio da ciencia, os fatores tern li ma desa

fortunada tendencia a ficar scm gasolina . Natural mente, isso sempre valeu 

para a transporte de todas as demais entidades para as diversos santuarios 

do direito, da religiao, da tecnologia, dos mercados e das subjetividades. 

Mas antes dos estudos de ciencia nunca se notou quao depressa eles che

garam a um ponto final. 0 experi menta que nunea teve lugar na teoria 

social sobre a que de fato significava uma explicayiio social de qualquer 

coisa esta acontecendo em nosso pequeno campo a cada dia que se esere 

vem trabalhos sabre a hist6ria e a sociologia das ciencias naturais. Foi isso 

que tornou as estudos de cieneia Urn crisol perfeito para toda a soeiologia: 

finalmente, grayas as tentativas de explicar social mente os fatos cientifieos 
«d " b d I uros , vamos sa er 0 que to os e es entendiam antes por "socia l". Aqui e 

o lugar para a grande e deeisivo saIto: Hie Rhodus, hie salta. 

TRADUyAO VS. TRANS PORTE 

Chegamos agora a pr6pria terra natal do que veio a denominar-se 

"teoria-do-ator-rede" ou, mais precisamente, "soeiologia da traduyao" _ 

infelizmente 0 r6tulo nunca se manteve em ingles. Como ficou dito, a ANT 

e simplesmente a pereepyiio de que alga de inusitado ocorrera na hist6ria 

139 Um exemplo d assico de tal explicay30 e oferecido por Lewis S. Feuer em Eillste;'1 
and the Generations a/Science ( 1974). 

140 Ver u caso tfpico aprcscntado em John Farley c Gcmld L. Gcison (1 974), Science, 
Politics, and Spontaneous Generatior! in 19th·cellfllry France: The Pasteur.POlichet 
Debate, c em Gerald G. Gc ison ( 1995), The Private Science of Louis Pasteur. 
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e na sociologia dos fatos eientificos "duros", algo tao inusitado que a teoria 

social ja nao podia passar atraves dele, assim COll10 unl camelo nao pode 

passar pelo buraco de uma agulha. 
a Rubiciio foi atravessado, ao menos por mim, quando se aceitaram 

as sucessivas conexoes de tres objetos anterionnente nao socia is (micro

bios, vieiras e recifes) que insistialll em ocupar a estranha posiyao de esta

rem associados as entidades anterior mente socia is que tentavamos descre

ver.141 au eram deseartados da teoria social por nao parecerem sufieien

temente socia is, au eram acolhidas por ela. Mas entao 0 pr6prio conceito 

de social teve de ser profunda mente a lterado. Essa segunda soluyao foi 0 

momenta definidor do que mais Larde veio a chamar-se ANT. 

Par exemplo, pescadores, oceanografos, satelites e vieiras poderiam 

ter algumas rela,oes entre si, relayDes de um tipo tal que eles jaziam os 

outros realizarem coisas inesperadas - ta l e a defin iyao de um mediador, 

como viInos diversas vezes. Haveni nessa concatenac;:ao urn elemento que 

se possa design3l' como "social"? Nao. Nem 0 funcionamento dos satelites 

nem os hibitos de vida das vieiras seriam esclarecidos de modo algum 

adiciol",ando-se alguma coisa socia l 11 descr i ~ao. a social dos soei610gos 

aparece assim exatamente como ele sempre foi, a saber, uma superflu ida

de, um mundo por tds puramente red un dante que nao acrescenta senao 

charadas artificia is ao nlundo real- exatamente como 0 eter antes da te

oria da rel.lividade ajudava os fisicos a redescrever dinamic.s. Etapa um: 

o social desapareceu. 

Par outro lado, ex.isti nl uma coisa na cadeia desdobrada, da qllal se 

poderia dizer que e niio social, no sentido de pertencer a um mundo separa

do de assoeia~6es - por exemplo, ulllmundo "objetivo material", um mundo 

"simb6lico subjet ivo" all um reino de "puros pensamentos"? Nao. As vieiras 

14 1 Vcr Bruno Latour (1 984), Les Microbes, gflerre el paix, slf ivi de [rreductio ns; John 
Law (l986b), 0" the Methods 0/ Long·Distallce Control Vessels Navigation a1/d the 
Portuguese Route to india; c, claro, 0 hojc mitico ensaio sobre vieiras Some Eleule ll [s 
of a Sociology of Trallslatiol1 Domestication of tile SeclUpS and the Fishermen of St 
Briellx Blly de Michel Calion ( l986) , {Juc cu rcsumo nesta se~5.o. 

157 



Ue(lgn:gtwrio Q soci(/i 

Jazem 0 pescador fa.zer cOlsas, assim como as redes colocadas no oceano 

atraem as vieiras, que ficam presas nas redes, e como os coletores de dados 

relmern pescadores e vieiras na ocea nografia. Das tres primeiras incertezas, 

aprendemos que estudar suas rela,6es poderia ser empiricamente dificil, 

mas ja nao e um a priori proibido pelns "obje,6es obvias" que "coisas nao fa

laIn", "redes de pesca nao tem paixaolt e "s6 os seres humanos tem inten<;:oes". 

o social nao esta em lugar nenhum em particular como uma coisa entre ou

tras coisas, mas pode circular em qualquer lugar como um movimento que 

Iiga coisas nao sociais. Etapa dais: a social voltou como associa,ao. 

Ainda nao sabemos como todos esses atores estao ligados, mas 1'0-
demos declarar como a nova posi,ao preestabdecida antes do estudo co

me,ar, que todos as atores que vamos desdobrar podem estar assoeiados 

de ta l modo que eles Jazem outros Jazerem coisas. Isso nao se faz trans

portando-se uma for,a que permaneceria a mesma por todo opercurso 

como um tipo de intermediario fiel, mas gerando transJormaroes mani

festadas pelos numerosos eventos inesperados desencadeados nos outros 

mediadores que os segtlem par toda parte. Foi a isso que chamel "principia 

de irredu,ao". e tal e 0 Significado filosofico da ANT: a concatena,ao dos 

mediadores nao tra,a as mesmas Ilga,oes e nao requer 0 mesmo tipo de 

explica,oes como um sequito de intermediarios transportando lIma causa. 

Quando come,aram a explicar a relatividade de Einstein, a bacte

riologia de Pasteur. a termodinamica de Kelvin etc., os autores de estudos 

de ciencia estabeleceram conexoes entre entidades que sao completamente 

distintas daquilo que antes se considerava ser urna serie de explica,oes so

ciais. Esses especialistas declaram que um fator e um a/or numa concate

nariio de atores, e nao Ulna causa seguida por Ullla serie de internlediarios. 

Quando 0 fazem, para sua grande surpresa , a s pormenores praticos do 

caso em questao parecem fornecer algurna expliea,ao do contexto que se 

supunha explica-Io. De repente. sao as proprias bacteria s de Pasteur que pa

reeem explicar. por meio do novo rastreador de doen,as infecciosas. uma 

grande parte do que se entendia, durante 0 Segundo Imperio na Fran,a, 

como sendo "social mente ligado": pessoas contagiosas e nao contarninadas 
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nao estabeleceram a meSIna solidariedade que existe entre, digalTIOS, os ri

cos e os pobres. A dire,ao da causalidade entre 0 que deve ser explicado e 0 

que forneee uma explica,ao nao e simplesmente revertida: da e totalmente 

subvertida. 0 contag io redesenha os mapas socia is. 0 Irnperio Britanico 

nao esta apenas "por tras" dos experimentos telegraficos de Lord Kelvin; 

e tambem um aleanee, um tempo de rea,ao mais rapido, uma durabllidade 

que ele nunca teria sem os minusculos cabos colocados sobre 0 oceano. 

A ciencia de Kelvi n eria, em parte, 0 [rnperio, que ja nao esta no plano 

de fundo manipulando-o inconscientemente, mas veio a exi stir gra~as aos 

fios telegraficos convertidos em mediad ores plena mente desenvolvidos. '42 

Foi essa reversao na causalidade que a ANT tentou registrar, primeiro para 

a ciencia e a tecnologia, depois para qualquer outro topiCO. I43 E aqui que 

surge a estranha ideia de que 0 soc ial devia ser explicado, em vez de for

neeer a explica,ao. Todos nos come,amos a perguntar-nos: se fossemos 

realmente bons para descrever tantos mediadores, compreenderiamos que 

ja nao ha necessidade de uma sociedade que esta "por tras". '" 

Como observei lla introdu,ao, 0 uso da palavra social para esse 

processo e legitimado pela elimologia mais antiga do termo socius: "al

guem que segue alguem", um "seguidor", um "associ ado". Para designar 

essa coisa que nao e nem urn atar entre muitos nem LIma fon;a pOl' tras de 

todos os atores transportados por meio de um deles. mas urna conexao 

142 Vcr Crosbie Smith e Norton Wise (J 989), Energy (I/'Id Elllpire: A Biographical Study 
of Lord Kelvin , c Brian Canhvell Sm ith (2003) , The Devil in the Digital Details. Digi
lal Abstractio1l and COl/crete Reality. 

143 Uma vez mais todo 1l111ulio em historia, antropologia, historia da arte c hist6riado 
come-reio fizcram a mesilla coisa. Ver 0 notavel exemplo em Carlo Ginzburg (1980), 
71JC Cheese and tile Worms: the Cosmos of II 16th-Century Miller, para 0 modo de 
respeitar a mClarisica de um moleiro. Ver Alfred D. Chandler (1977), the Visible 
[·Ia"d: The Mallager;al Revollltion ill Americall Busilless, para um relalo do crcsci
mento das emprcsas (J ue nao pressup6e escala . 

144 Se tivcSSClllos conhecido Gabriel Tarde antes, tcriamos economizado Illllito esfo r~o 

ou pelo menos 1130 tcrfamos side indulgentes com a tola preslInc;.ao dt: haver inven
lado uma teoria social novinha em ro1ha. 
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que transporta, por assim dizer, tral1 sforma~oes, usamos a palavra tm

du,iio - a complicada palavra rede sen do definida no capitulo seguinte 

como aquilo que e tra ,ado pelas tr adu~oes nas explica~oes dos pesqui 

sadores.'" Assim, a palavra tradupio assume agora urn significado algo 

especializado: uma rela~ao gue nao transpor ta causalidade, mas induz 

dois mediadores a coexistencia. Se alguma causalidade parece ser trans

portada de urn modo previsivel e rotineiro, entao ela e a prova de que 

outros mediadores foram mobili zados para tornar esse deslocamento fa
cil e previsivel (ver Parte II). Posso agora declarar com rna is precisao 0 

objetivo dessa sociologia de associa~oes: nao existe sociedade, nao existe 

dominio social nem existem vinculos sociais, mas existem tradufoes en

tre mediadores que podem gera r associa,oes rastreaveis. Com este livro 

esperamos aprender a ampliar a di stancia entre uma expl ica~iio que fa z 

uso do social tal como ele e tradiciona lmente construido e essa outra que 

visa desdobrar series de mediadores. Aprender ANT nada mais e que 

tornar-se sensivel as diferen.yas nas dimensoes literaria, cientffica, moral, 

politica e empirica dos doi s tipos de explica~ao. 

HA MAIS COISA NA EXPERJENCIA DO QUE AQUILO QUE 

NOS CHEGA AOS OLHOS 

o que pode parecer real mente choca nte nessa defini,ao de associa

~iio e nao apenas 0 estranho novo significado que ela confere a "social", 

mas tambem 0 lugar incomum reservado aos chamados objetos "natura is". 

E, no entanto, ambos os extremos dessas cadeias, 0 social e 0 natural, pre

cisam ser dissolvidos simultaneamente. Essa simetria raramente e enten

did a pelos que definem a ANT como uma sociologia "estendida aos nao 
h " umanos - como se as prop rios nao humanos nao tivessem passado por 

145 Calion refcre-se expJicitamentc a Michel Serres ( 1974), La Traduction (J-/ermes 111). 
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uma transforma,ao tao grande quanta. dos atores socia is. E, nao obstan

te, se ambos nao forem postos de lado ao _mesmo tempo, sera em vao que 

teremos efetuado 0 nosso trabalho de campo: por mais conexoes novas que 

tracemos, algumas agencias receberao 0 rOlulo de "socia is" e outras 0 de 

"naturais", e a incomensurabilidade entre as duas tornani invisivel 0 dese

nho daguilo que entendemos par conexoes socia is. 0 modo como elas es

tao associadas se perdenl para sempre: as vieiras tornarao a submergir no 

fundo do oceano das qllestoes de fato naturais, materi.is, objetivas e nao 

intencionais, enquanto os pescadores se reunirao na choupana ll1isentvel 

em cuja entrada esta esc rito, como nos velhos e maus tempos do Apartheid, 

"Apenas para humanos intencionais". Entrementes, os sociologos volt.rao 

do campo de maos vazias, com todos as seus dados estragados por uma 

divisao que contradi z a propria pratica que tentaram explicar: peixes e pes

cadores nao se fazem frente uns aos outros CQJUO Unaturais" e "socia is", 
C<objetos" e (Cs ujeitos", «(materiais" e ((siJnb6Ucos" - e os oceanografos aiJlda 

menos. A teoria socia l nao deve ser confundida com 0 kanti smo. 

Para possibilitar isso, temos de libertar as questoes de fa to da sua 

redu, ao a "Natureza" exatamente como devemos libertar os objetos e coi 

sas de sua "expl ica<;ilo" pela sociedade. Sem esse duplo movi mento, nosso 

argumento nada mais e que lima volta ao materialismo c1assico, que se 

assemelha estreitamente a uma "sociologia de engenheiros" com todo 0 

seu "detenninismo tecn ico". 0 problema e que, se j'\ e dificil mostrar qLLe 

o social e um artefato produzido pela aplica,ao de uma no,ao de causa

lidade mal adaptada, e ainda mais dificil mostrar que a "Natureza", con

cebida como a rellniao de todas as questoes de fato nao soeiais, deve ser 

igualmente recusada. E as rea,oes absolutamente perplexas ante a ANT 

ao longo dos anos e prova suficiente de que isso e mllito dificil e de que as 

chances de sucesso sao efetivamente pequenas. 
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Du rkheim contra 0 pragmalismo 

Ni ngmhn oferece u ma prova mais nOHivel do es t rcito v inculo en tre a defi ni c;ao de socie

dade e a tcoria da ciencia do que D urk heim, quando elc se propoe a tarefa de cr itica r 0 

pragmatismo, cntao uma nova filosoua. Eis como ele ahriu a sua primeira a u la de 1914: 

"Testemunhamos at ua I mente um ataqu e COnt ra a razao que e verdadeiramcntc m ilitan

Ie e determinado. Por consequencia, 0 prohlema e de I riplice importancia . 

J) Em primeiro lugar,ele e de imporlancia gem!. 0 pragmaLismo csta numa posic;:ao mc

Ihor do que qualquer outra dout ri na para nos faze r ver a necessid 'Hlc de uma reform a do 

raeionalislllo tradicional, po is nos moslra 0 que lhe est a fa ltando. 

2) Segundo. ele c de impor tancia n3c iona!. Toda a nossa cul tura francesa e basica e 

essenciaImellle u lll a cul tum raciona li sta. () seculo XvrII e lim prolongamcnto do car

les ianismo. Vma negac;:ao I'ola l do racionali smo constilui ri a assim urn perigo. pu is sub

veneri a a nossa cul tu ra naeiona l. Se I ivcssemos de ace itar a (orma de irraciolHl lismo re

presentada pelo pragmat ismo, todD 0 espf rito frances teri a de se r radical mente mud ado 

3) En fi m, e1 e e de impor lancia filos6fica. Nao s6 a 110ssa cult ura como toda a tradit;ao 

filos6 fica, des(le 0 inic io da especulac;:ao fi los6 fica , sao i nspiradas pelo rac iona lismo. Se 

o pragmatisrn o [osse va lido, teriamos de cmpreender uma complc ta reversiio de toda 

essa tradic;:ao". (Durkheim. 1955) 

Portanto, e aqui que a quarta fonte de incerteza nos deve ajudar. Se 

concordarmos em aprend er tambem com as controversias sobre os nao 1m

manos, logo perceberemos que questaes de fa to nao descrevem que tipos 

de agencias estao povoa ndo 0 mundo melhor do que as palavras social, 

sim bOlico e discursivo descrevem 0 que e um ator humano e os alienfgenas 

que os capturam. Isso nao e de ad mirar, ja que "Sociedade" e "Natureza" 

nao descreve m dominios da rea lid ade, mas sao dois coletores que foram 

inventados juntos, por razaes amplamente polemicas, no seculo XVI V " 

146 Sobre essa l~nga hisloria, s0, posso rCrnCler 0 leitor a Steven Shapin e Simon Schaffer 
( l985). LevUlt~',all a,tlll the A'r- ~lIm~: ~o~bes. Boy le and the Experimental Life. 0 vin
culo enlre sociOlogl3 e modermzac;:ao e tao rorte que e imposs ivel desenredar urn do 
Dutro, Vcr Ulrick Beck, Anthony Giddens e Scott Lash (1994), Reflexive Mode rniza-
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o empi ri smo. cOl1cebido como uma n it ida distincyao entre impress5es sen

soria is, de um lado, e julgamento mental, do outro, nao pode decerto afir

mar que e uma completa descri, ao daquilo para 0 que "devedamos estar 

atentos na experiencia".147 

Para prosseguir 0 nosso projeto, nao precisamos abordar essas cli

ficei s questaes fil os6ficas. Precisamos apenas ler a mente aberta para a 

forma na qual os antigos objetos da natureza poderiam apresentar-se nas 

novas associac;:oes que estamos seguindo. Para nO$sa grande surpresa, uma 

vez relllovida a fronteira artifi cial entre social e natural, as entidades nao 

humanas foram capazes de apa recer sob uma luz inesperada . Por exemplo, 

as roc has poderjam ser theis para reconduzir lim idealista ao seu jllizo. 

mas as rochas em geologia parecian1 ser muito 111ais vari adas. muito Inais 

incertas, muito mais abertas e desdobrar muito mais tipos de agencias do 

que 0 estreito papel que Ihes e atribuido nas explica,aes elllpiristas. '48 As 

escrivaninhas de a,o oferecem um a grande oportunidade para os realistas 

raivosos baterem na mesa em nome de "condi,aes materiais", a fim de 

reconduzirem os soci6Iogos II realidade, mas 0 a,o lalllinado em m etalur

gia oferece tantos eni gmas sobre os mod os pelos quais a resistencia mate

ri al pode ocorrer que nao h<i praticamente nenhuma rela,oo entre 0 que 

os fil6sofos positivi stas e os cientistas materiai s denominam «materia",149 

tiOIl: Polilics. 7i'adition alld Aesthetics h/ the Modem Social Order: Zygmunt Bauman 
( 1997), Postmodemity aud Its Discolltellts; e Bruno Ka rsenti (1997), L'Homme total: 
Sociologie, tmthropologie et philosophie chez Marcel Mauss. 

147 ~ uma expressao de Whilehead. Ver William James ( 1890). The Principles of Psy
cliology, John Dewey (1930, reeditado nas obras completas de 1948, 1982), Recon
struction itl Philosophy, e Stcnge rs. Pellser avec Wh itehead. Que 0 empirismo nu nca 
trato ll simples l11ente de quest6es de ralo e Illostrado magistraJ mente por Lorraine 
Dasto tl (1988) em "lhe l;actual Sensibil ity : Na Essay Review on Artifact and Experi
ment" por Jess ica Riski n (2002) em Sciellce irl the Age afSensibility: 'The Sentimental 
Empiricists of lhe French Enlightenment. 

148 Ver 0 capitulo sobre rochas em Hacking. Ihe Social C01l5tructiOll of What? 

149 Ver Pablo Jensen (200 1)J Blurer en matU:re: Les atallles exp liqll el1l -i !s Ie monde? 
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o impulso inflexivel da maquiagem genetica pode ser excelente para os so

ciobi610gos ridicularizaTem 0 son ho socialista de nutrir uma humanidade 

melhor, mas os genes em biogem!tica assumem papeis tao contraditorios, 

obedecem a tantos sinais opostos, sao "feitos" de tantas influencias que, 

se h:i uma coisa que nao se pode fazer com e1es e si lencia r um ad versa

rio.'so Os computadores poderiam oferecer uma propaganda para 0 melhor 

exemplo de anuncio exagerado, porem os chips em ciel1cia da computa~iio 

requerem vastas institui<;oes para estarem a altura de sua reputa<;ao como 

"maquinas forma is". !Sl Em toda parte, a multiplicidade empirica das agen

cias "naturais" anteriores ultrapassa a fronteira das questoes de fato. Nao 

existe nenhuma rela<;iio direta entre ser real e ser indiscutivel. 

o empirismo ja nao aparece como 0 solido alicerce sobre 0 qual se 

poderia erigir tudo 0 1113 is) mas s1m como nOla interpretayao rnllito pobre 

da experiencia. Essa pobreza, entretanto, nao pode ser superada afastando

-se da experiencia materia l - por exemplo, para a "rica subjetividade Im

mana" - , mas aproximando-se daql1ilo que as variegadas vidas materiais 

tem para oferecer. ' 52 Nao e verdade que se deve combater 0 reducionismo 

adicionando algl1m "aspecto" humano, simhol ico, sl1bjetivo ou social a 
descri<;ao, ja que 0 red ucionismo, para come<;ar, nao trata com justi<;a os 

fatos objetivos. 0 que se poderia denominar 0 primeiro empirismo con

segniu, por razoes politicas, obscurecer as numerosas n1archas e contra 

marchas da objetividade e reduzir os nao humanos a sombras. Longe de 

"possuir objet ividade", os positivistas assemelham-se mais a proprietarios 

ISO Ver Evelyn Fox-Keller (2000), 171e Century of th e Gelle; Sophie J-Jolldart (2000), 
Et Ie scientifique tillt Ie moude: Elhnologie d'um lafJOrntoiore japonais de gel/Clique till 
comportement; e Richard Lcwontin (2000), TIle Triple Helix: Gene. Organisl/l al'/d 
E1lvironment. 

]51 Brian Canhvell Smith (1997). On the Origills oj Objects. 

152 0 caso improvavel das bClcrrabas ajudoll Frans:ois Melard a fornecer uma das me
Ihores aplicas:oes do que acontece a sociedade quando se incorporam coisas. Vcr 
Frans:ois Melard (200 I), L' au/orift! des instrume/lts dam fa production du lim social: 
Ie cas de {'analyse polarimetriqlle drms l'industrie sll criere helge. 
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absente!stas que nao parecelll saber 0 que fazer com suas propriedades. 

Acontece simples111ente que n6s, em estudos de ciencia, poderianl0s saber. 

A grande chance da ANT e que as Illultiplas dobras da objetividade 

se torn ern vi slveis assinl que nos aproximamos um pouquinho do lugar 

onde as agencias sao incitadas a se expressarenl, a saber, os laboratorios 

cient!ficos - ou onde os laboratorios sao postos num contato mais lnti 

nlO com a vida diaria, 0 que e muito frequente atualmente. Os positivistas 

nao estavam muito inspirados quando escolheram os "fatos" como seus 

blocos de const ru<;ao elementares para erigir sua catedra l da certeza. Agi

ram como se este fosse 0 materia l mais primitivo, solido, incontrovertivel, 

indiscutivel, como se tudo 0 Illais pudesse ser reduzido a ele. Mas havia 

Illais de uma palha na materia s61ida que escolheram para sell alicerce.!S3 

A propria eti Illologia deve te-Ios feito estremecer: como poderia um fa to 

ser assim tao solido, se ele tambem e fabricado? Como a mais breve pesqui

sa no mais primitivo laborat6rio Illostra, e como Ludwik Fleck provou h<l 

muito tempo, os fatos sao praticarnente a cOlnposic;:ao 0 menos primitiva, 

n1ais complexa, mais elaborada e mais coletiva que existeP54 

Fleck sobre a rea<;ao de Wassermann para detectar a s!filis 

Em sel1livro pioneiro, 0 fUl1dador da sociologia da ciencia elabora Ul11a 

descri <;ao muito mais precisa da "genese" do fato cienl!fico, que de maneira 

geral e reconhecida pelos que 0 leram numa otica kantiana ou kuhniana:!S5 

153 Durkheim nao teve mllito sorte quando propos {ralar "ralos sociais como coisas", 
pais 0 que e social, a que e um fat a c 0 que e uma coisa sao provavelmenle as Ires 

conceitos de filosofia mais controversos, mais inccrlos e Illais instclveis. 

154 Ver Ludwig Fleck (1981), Genesis fi nd Development of n Scicll tific Fact , e Ludwik 
Fleck, Robert S. Cohen e Thomas Schnelle ( 1986), Cognitioll and Fact: Materials 0 11 

Luciwik Fleck. 

155 A m el Mora da lentc au prcssuposic;ao e na vcrdade a usada par Kuhn em seu prefa
cia ao livro de Fleck. 
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Dar t1Jn relata hi st6rico preciso de uma discip lina cientlfica e iIn

possive!. E como querer registrar por escrito 0 cu rso natural de uma ani

mada conversac;:ao entre va rias pessoas. todas fa lando ao 111esnlO tempo 

e cada qu al querendo ser ouvida, a qllal, nao obstante, permitiu que um 

consenso se cristalizasse. (Fleck, 1981, p. 15) 

Mas sua defini~ao de socia l e daramente positiva e nao negaliv., au 

seja, quanta mais social existe, mais rea lismo existe: 

Toda teoria epistemol6gica e trivial e nao leva na devida conta, de maneira 
fundamental e millUciosa, essa dependencia socioJ6gica de toda cogn i<;ao. 
Mas os que cOllsideram a dependencia social li m mal necessa rio e lima 
desafortunada inadequa<;ao humana a ser superada deixa de compreender 
que scm condicionamento social nenhuma coglli<;50 e sequer possive!. Na 
verdade, a propria palavra cogll i<;ao so adquire sentido em conexao com 
lima colelividade de pensa mento. (Fleck, 1981, p. 43) 

E isso a que 0 faz entrar em contend. COI11 soci6logos como 
Durkheim: 

Todos esses pensadores formados em sOciologia e em li teratura c1assica, 
porem, por mais produtivas que sejam suas .ideias, cometem lim erro ca
raclerlstico. Exibem lim respeito excessivo, que toea as raias da reverencia 
pia, pel os fatos cienlificos. (Fleck, 1981, p. 47) 

Mas a na~ao ambigua de "cole tividade de pensamento" nao e de 

mado algum aparentada COI11 a influencia social c011cebida tradicional
mente: 
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S.c definirmos coletividade de pellsamento como lima comunidade de pcs
soas trocando ideias ou mantendo intera<;ao cul tural, veremos por in(eren
cia que ela fornece tambem urn 'portador' especial para 0 desenvolvi mento 
hi storico de qualquer campo de pensamento, assim como para 0 estoque 
de conhecimento e !llvel de cultu ra dados. Chamamos a isso estilo de pen
samento. A coleLiviclade de pensamenlo fornece assim a componente fa l
tanle. (Fleck, 1981, p. 39) 

Brmw u/IOllr 

A coletividade de pensamenlo nao e 0 que candiciona ou limita a 

produ~ao do fato, mas 0 que lhe permite emergir: 

E assim que um (ato surge. Primeiro hi urn sinal de resistencia no caolico 
pensamento inicial, depois lima coac;:ao definida do pensamcnto, e enfim 
uma forma a scr djretamente percebida. Um fato oeorre sempre no con ~ 
texto da hist6ria do pensamento e e sempre 0 resu ltado de um estilo de 
pens.mento defi nido. (Fleck, 1981, p. 95) 

Essa atilude realista para com 0 social permite a Fleck passar da 

no,ao de pn\tica coletiva it de evento: 

Podemos resumir como segue a nossa teoria do reconhecill1 ('nto da rela
crao entre a de Wassermann e a sffi li s. A descoberta - ou a inven<;ao - da 
rea<;fio de Wassermann ocorrcll durante um processo historico t1I1ico, que 
nao pode ser reproduzido por experimento nCIn confirm ado por logica. 
A rea<;ao foi elaborada, a despeito de muitos erros, por mcio de motivos 
sociopsicologicos e de uma especie de cxperiencia coletiva. Desse ponto de 
vista, a rela<;ao entre a reayao de Wasserman n e a sifi lis - um fato indubi
t,\ve1- torna-se lim eventu na hisl6ria do pensamento. (Fleck. 1981, p. 97) 

A no~ao de evento torna-se 0 modo de superar os limites simetricos 

de sacielagos e epistemologistas: 

A verdade nao e 'rclativa' nem decerto 'subjeti va' no sentido popular do 
Lermo. Ela e sempre, ou quase scmpre, completa mente deLcrminada no 
ambito de lim estilo de vida. Jamais se pode dizer que 0 mesmo pensa
men to e verdadeiro para A e [also para B. Se A e B pertencem a mesma co
letividade de pensamento, 0 pensa mento sen.t au verdadei ro ou (also para 
ambos. Mas se pertencem a colctividades de pe l1 samento diferentes ele 1130 
s6 nao sera 0 mesmo pensamento C01110 sera obscllro para au sera en len· 
dido diversamente por um deles! A verdade llaO e uma convencrao; e, antes 
(1 ), uma perspectiva hist6rica, um evento na hisloria do pensa mento. (2) 
no sell contexto contemporaneo, urn cond iciona mento do pensamento 
cslilizado. (fleck. 198 1, p. 100) 

A ANT esta interessada 11aO apenas em li bertar os .tores humanos 

da prisiio do socia l, mas tambem em aferecer aos objetos naturais uma 

ocasiao para escaparem da cela estreita dada as questoes de fato pelo pri -
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meiro empirismo.156 Eis por que sempre achei tao revigorantes as estudos 

de ciencia: ate 0 seu desenvolvimento, a conversa~ao entre fil6sofos, so

ci610gos e cientistas politicos sobre 0 correto divisor de aguas entre "Na

tureza" e "Sociedade" sempre fora illistrada por qllestoes de fato enfado

nhas, rotineiras, milenares, como pedras, tapetes , canecas e martelos que 

eram basicamente coisas que os neanderthalianos podiam ja ter usado. 

Tais objetos sao perfeitamente respeitaveis, mas, como vimos no capitulo 

anterior, efes nao mais deixan1 tra<;o, e assi m nao h,\ como reaparecerem 

como mediadores,l s7 

A disc ussao come~a a meJhorar quando se introduzem, nao ques

toes de fato, mas 0 que chamo agora de questoes de illteresse. Embora 

a1tamente incertas e acirradanlente discutidas, essas agencias reais, objeti

vas, atipicas e, sobretudo, inleressanles sao tomadas nao exatamente como 

objetos, mas antes como assembleias' 58 Nao se pode fazer com Monte Car

lo caJculos que se fazem com canecas; nao se pode fazer com organismos 

geneticamente modificados 0 que se faz com tapetes; nao se pode fazer 

com qu.lernions 0 que se faz com cisnes negros. lS< POis e exatamente com 

isso que a quarta incerteza quer prosperar: 0 mapeamento das controver

sias cientificas sobre questoes de interesse deve permitir-nos renovar de 

cima a baixo a pr6pria cena do empirismo - e, portanlo, a divisiio entre 

"natural" e "social". Urn mundo natura l Feito de questoes de fato l1ao pare

ce exatamente a mesma coisa que um mundo const ituido por questoes de 

interesse, e por isso nao pode ser usado com tanta facilidade como imagem 

156 Latour. Politics of Nature. Capilulo 2, 

157 Salvo. e claro. nas maos experientes dos arqlle61ogos e etllografos. Vcr Pierre Lem
onnier. Teclmologica/ Choices. 

158 Marlin Hcidcggcr (1977). TIle Question Cotlceming Technology and Otller Essays. 
Sobre it releitura desse argumento, vcr Graham Harman (2002). Tool-Being: Hei
degger and tile Metapf,ysics of Objects, 

159 Ver Peter Galison (1997). Image alld LogiC: A Material Cliiture of Microphysics, 
e Pickering. The Mal/gle of Practice. 
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da ordem social C<sinlb6lica-humana-intencional", Eis por que 0 que se po 

deria chamar de segulldo empirismo nao se parece em absoluto com 0 pri 

nlei ro: sua ciencia, sua politica, sua estetica. sua moralidade sao djferentes 

das do passado. Ele ainda e real e objetivo, mas e mais vivo, mais tagareia, 

ativo, pluralista, e mais mediatizado do que 0 outro. 

Nao existe, pOI-em. nada de radical ou revolucionario na passagem 

do primeiro para 0 segundo empirismo. A passagem de urn mundo para 

o outro nao requer grande engenho, cor.gem e ori gina lidade dos pesqui

sadores da ANT. Todos os dias os cientistas e engenheiros em seus labo

ratorios estavam tornando a produ <;ao de fatos mais vislvei. mais arrisca

da. mais dispendiosa. mais discutfvel , rnais interessante e mais relevante 

publica mente, como 0 mostrava ate mesmo a mais superficial olhada em 

qualqller revista tecni ca. As questoes de fa to podem permanecer silen

ciosas, podem permitir-se serem simplesmente descartadas, mas nao vai 

nos faltar dados sobre as questoes de interesse porque hoje os seus trafos 

sao encontrados em toda parte. Se h,\ uma coisa desanimadora para os 

soci610gos de associac;oes, nao e 0 profundo silencio de uma "Natureza" 

muda que tornaria suas i nvestiga~oes impossiveis e os forc;aria a ater-se 

ao reino humano "simb6Iico", mas sim a inundaC;ao de informa,6es sobre 

os diversos modos pelos quais as questoes de interesse existem no mUlldo 

contemporaneo. Como poderiamos estar a altura da tarefa e tratar COIll 

justic;a essa massa crescente de evirlCllcias? 

UMA LISTA PARA AJUDAR A DESDOBRAR AS QUESTOES 

DE INTERESSE 

A soluyao. uma vez mais, e aprender a alimentar-se de incertezas, 

em vez de decidir de a ntemao como deve ser a aparencia do conjunto 

de equipamentos do mundo. A investigac;ao pode prosseguir enquanto 

aprenden10s a extrair 0 veneno do conccito de natureza, assim C01110 fa -
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zemos para 0 conceito gemeo de sociedade. Na "sociedade" aprendemos 
a distinguir entre as associayoes - que mantivemos - e uma substancia 

feita de materia social - que rejeitamos. De modo ana logo, na "natureza" 

vamos manter 0 desdobramento da realidade e rejeitar sua prematura 

unifica~ao em questiies de fato. Poi um erro saltar da ideia de associa~ao 

para a conclusao de que se trata de fenomenos feitos de materia socia l; 

e urn erro simetrico concJuir de urn interesse pelos nao humanos que 

eles se parecerao com questiies de fato - que nao passam de uma versao 

simplificada das questiies de interesse, como qua lquer leitura em estudos 
de ciencia rnostrara. 

Por exemplo, os espermatoz6ides costumavam ser machinhos obs

tinados nadando vigorosamente em dire~ao ao 6vu lo impotente; hoje eles 

sao atraidos, arregimentados e seduzidos por um ovo cuj a agencia est,\ se 

tornando tao sutil que pocle separar 0 espenna bom do esperma ruim - ou 

pelo menos e 0 que esta senclo discutido em fisiologia do desenvolvimen

to.16U Supunha-se que os genes transportavam codifica~ao de informa,iies 

para as protein as, mas eles sao tambem considerados como competidores 

entre si por alimento. arruinando assim a met<ifora da transferencia de in

forma~iies - ou pelo menos e 0 que esta sendo disculido entre alguns gene

ticistas, I61 Supunha-se que os chimpanzes eram parceiros bons e sociaveis 

que ofereciam a imagem de um paraiso de bons selvagens, mas hoje eles 

parecem ferozmente competitivos, inelinados ao assassi nio e a tortuosos 

conluios maquiavelicos - au pelo menos e isto que esta sendo disculido 

' tl' 162 S I ern pnma oogla . upun la-se que a camacla superior do solo fosse urn 

conjunto compacto de materia inerte disposta em camadas de diferentes 

cores que os ped610gos aprencleram a mapear; hoje ele enxameia com um 

160 Ver 0 capitulo em Shirley Strum e Linda Fedigan (2000, p. 260-274), Primate EII
COlfl1t(!rS , de Z. Tang-Martinez. Paradigms fi nd Primates: Bateman's Principles. Pas
sivl? Females, alld Prospecli lles from Other Taxa. 

16\ Ver Jcan-Jacques Kupiec e Pierre Sonigo (2000). Ni Dieu II i gene. 

162 Vee Frans De Waul (1 9R2 ), Chimpanzee Politics: Po wer and Sex Among Apes. 
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ntimero tao grande de microrganismos que so os microzoologos podem 

explicar essa selva miniaturizada - ou pelo mellos e 0 que est" sendo dis

cutido entre alguns ped610gos.' 6l Supunha-se quc os (om put adores eram 

maquinas digitais esttipidas, mas hojc eles parecem estar operando digital

mente at raves de um cOlljunto desconcertante de sinais amllogos materia is 

gue nao tem nenhuma rela~ii.o com os calculos formais - ou pelo menos e 
o que est. sendo discutido entre alguns teoricos da computa~aol64 

Essa Illultiplicidade nao significa que os cientistas nao sabem 0 que 

estao fazendo e que tuclo nao passa de lic,ao, mas sim que os estudos de 

ciencia foram capazes de separar exatamente aquilo que a no~ao pronta de 

"guestiies de fato objetivas naturais" fundiu depressa demais, a saber, rea

Iidade, ullidade e i ndiscutibilidade.'6s Quando se olha para a primeira, nao 

se cbega automaticamente as duas outras. E isso nada tem a ver com a "fle

xibilidade illterpretativa" facultada por "pontos de vista multiplos" adota

dos sobre a "mcsma" coisa. E a propria coisa que se permitiu ser desdobra

da como 1I1llltipia e, portanto, ser apreendida atraves de diferentes pontos 

de vista, antes de ser possive!mente unificada em alguma etapa posterior, 

dependendo das habilidades do coletivo para unifica-los.I6G Existem silll

plesmente mais media,iies no pluriverso, para usar a expressao de William 

James, do que os I110sofos e os cientistas julgavam possive!. 

o ponto etico, cientifico e polit ico importante aqui e que, quando 

passamos do mundo das questiies de fato para os mUl1dos das questiies 

de interesse, ja nao podemos ficar satisfeitos nem com a i"diferel7l,a em 

163 Ver Alain Ruellan e Mireille Dusso ( 1993), Regards sur le sol. 

164 Adam Lowe e Simon Schaffer (1999), NOise. 

165 Essa e a. l i~ao decisiva que tirci c.lc Marc Berg e Anne-Marie Mol ( l998), DWerences in 
Medicine: UI/ raveling Practices, Techniqfles and Bodies, c de Mol, TIle Body Multiple. 

166 Essa c tambem a linha divis6ria entre 0 pos-muocrnismo, que acredita ser sua tarcra 
acrescenta.r a multiplicidadea um rnundo excess ivamente unificado pelas "Grandes 
Narralivas", e a ANT, para a qual cssa TTlultiplicidade e uma propriedade das (oisas, 
e na~ dos seres humanos que interpretam as coisas. 
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rela~iio it realidade que acompanha as representa~oes "simbalicas" m(d

tiplas da "mesma" natureza, nem com unifica~iio prematura operada pela 

"natureza". Ao incluir os numerosos resultados das ciencias nos zoos das 

agencias que atuam juntas no mundo, atravessamos outro Rubidio, aquele 

que conduz da metafisica a ontologia.'67 Se a teoria tradidonal era contra 

o aprofundamento da primeira, mostra-se ainda mais hesitante em apro

fundar-se na segunda, que Ihe lembra em demasia sua prapria infancia fi

losafica. E, nao obstante, se quisermos viajar, teremos de aprender a nadar 
nessas aguas turbulentas. 

Ir da metafisica it ontologia e levantar nova mente a questao de saber 

como e realmente 0 mundo real. Enquanto permanecemos na metafisica, 

ha sempre 0 perigo de que 0 desdobramento dos mundos dos atores con

tinue sen do dernasiado feici!, porque e1es podem ser tomados como outras 

tantas representa,8es daquilo que 0 mundo, no singular, e. Nesse caso nao 

teriamos avan~ado uma polegada e retrocederiamos it estaca zero da expli
ca~iio social- ou seja, ao idealismo de Kant. 

o perigo nao pode ser exagerado quando consideramos que a aber

tura mostrada, por exemplo, pelos antropologos em rela~ao as "outras" 

cosmologias se deve quase sempre a sua eerteza de que essas representa

~oes nao tem uma reia,ao seria com 0 mundo solido das questoes de I,ato. 

Na toleraneia do pesquisador para com as cren,as selvagens poderia estar 

intiltrada muita condescendencia. Pode haver milhares de maneiras de 

imaginar como os parentescos pod em gerar filhos, mas ha apenas, atirma

-se, uma fisiologia do desenvolvimento para explica r como os bebes efeti

vamente creseem no lltero. Pode haver milhares de maneiras de projetar 

uma ponte e de decorar Slla superficie, mas hi apenas llma maneira para 

que a gravidade exer,a as suas for,as. A primeira multiplicidade e 0 domi

nio dos cientistas sociais; a segunda unidade e a jurisdi,ao dos dentistas 
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~ao t~ve nenhllma pretensao de seguir definirroes-padrao, dada a longa e va riavel 
~lst6na daquelas palavras. Na sequencia, olltalogia e a lTIesrna coisa que metajfsicfI, 
a qual se acresccntou a queslao da vcrdade e da 1Illiricayiio. 
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natura is. 0 relativismo cultural sa e possibilitado pelo solido absolutismo 

das ciencias natul'ais. Tal e a posic;ao padrao nos intenninaveis debates 

que se travam, pOI' exemplo, entre a geografia fisica e a geografia huma

na, a antropologia fisica e a antropologia cultural, a psiquiatria biologica 

e a pSicanalise, a arqueologia socia l e a arqueologia material, e assim pOl' 

diante. Hi unidade e objetividade de lim lado, mulliplicidade e realidade 

simbalica do outro. 

E essa, exatamente, a solu,ao que a ANT quer tornar insustentavel. 

Com essa divisao entre uma realidade e muitas i nterpreta~oes, a conti

nuidade e a comensurabilidade do que denominamos associa~6es desa

pareceria imediatamente, ja qlle 0 multiplo continuara seguindo 0 seu 

perturbado curso histarico, enquanto a realidade lInificada permanecera 

intacta, inalterada e distante de qualquer histaria humana. Mas passar 

dos objetos soc iais aos objetos naturais nao significa passar de uma mul

tiplicidade desorientadora a uma unidade acolhedora . Temos de passar, 

sim, mas de lim repertario empobrecido de intermedillrios a um conjun

to de mediadores alta mente complexos e controversos. As controversias 

em torno das ontologias, que se revelaram tao interessantes e controver

tidas quanto as metafisicas, exce to que a questao do verdade (daquilo que 

o mundo realmente e), 11/10 poden" ser ignoradas com uma pose blase ou 

simpliJicadas a priori batendo na mesa ou chutalldo pedras. ' 68 Mesmo 

depois que a realidade tenha sido plena mente estabelecida, a questiio da 

sua wlidade permanece pendente. 0 Dlundo cOlllum ainda precisa ser 

coletado e composto. Como veremos no final deste livro, e ai que as cien

eias socia is podem recobrar a relevancia politica que parecem ter perdido 

ao abandonar 0 erer do social e 0 uso mecanizado do repertorio critico 

que a tornava possive!. Nao existe um mundo pOl' tras, para ser usado 

como juiz deste, mas nesse mundo inferior estao it espera muitos mundos 

168 Mantenhu 0 plural para onlologias, a fim de lcmbrar ao lei tar que essa unidad r.: nao 
eo resultado daquilo que 0 mundo parece a principio enconlrar, mas aquilo que u 
mundo poderia tornar-se Jcsdc qu e scja rccolhido e reunido. 
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que podem aspirar a tornar-se uno - OU nao. dependendo do trabalho de 
composi~ao que formos capazes de realizar. 

Felizmente. nao precisamos resolver essas urduas questoes de uma 

vez por todas a fim de efetuar 0 nosso trabalho de sociologos. Nao preci

samos sequer desdobrar um conjunto completo de agencias manifestadas 

por questoes de interesse. Devemos simplesmente certificar-nos de que a 

sua diversidade nao seja prematuramente fechada por uma versao hege

monica de um tipo de questao de f'lto que reivindique ser 0 que est" pre

sente na experiencia - e que va le, claro. para "poder" e "Sociedade», assinl 

como para "materia" e "Natureza", Uma vez mais, a treinamento-chave 

para a pdtica da ANT e em primeiro lugar negativo. 

Uma lista de afazeres nos ajudan\ a conservar a necessaria apreen

sao empirica porque as consideraveis dificuldades dessa teoria poderiam 
extraviar-nos, 

Primeiro. a grande vantagem de seguir fatos cientificos e que. 

como 0 nome indica. eles sao fabricados. existem em muitas formas dife

rentes e em fases de realiza~ao. Embora todas essas difere n~as estivessem 

despudoradamente escondidas quando eram usadas como os "blocos de 

construtores elementares" do "mundo" no singul ar, elas oferecem quan

tidades mac i ~as de inforllla~ao assim que sao reconduzidas as suas "fa

bricas". a saber. aos se us laborat6rios e institutos de pesquisa. as estudos 

de ciencia oferecem hoje muitos dispositivos para seguir fatos em elabo

ra~ao e multiplicar os locais onde eles ainda nao se tornaram questoes 
de fato frias. rotineiras. 

Segundo. esses locais ja nao se limitam aos laboratorios. Ta l e a 

grande virtude da ciencia e da tecnologia (ontemporaneas. Estenderam

-se a tal ponto, em tant08 cenarios, em intinlidade tao estreita com a vida 

diaria e os interesses comuns. que e difkil seguir um curso de a~ao em 

qualquer setor das sociedades industria is sem se deparar com seus resul

tados. Quanto mais a ciencia e a tecnologia se estendem. mais elas tornam 

os vincul08 socia is socia lmente rastreaveis, Uma infraestrutura materia l 

oferece diariamente mais provas de um segui mento preciso de associa-
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~6es. como 0 mostra qualquer olhada na World Wide Web convert ida em 

World Wide Lab. 

Terceiro. os experimentos e controversias que des geram propiciam 

uma especie de sitio continuo para averiguar 0 que a metafisica e a on

tologia poderiam significa r praticamente para os cientistas em atividade. 

A propria organiza~ao da ciencia - mediante aplica~oes de subsidios. ex

perimentos em grande escal •• congressos. publica'''es. controversias. C011-

ferencias de consenso - oferece ao analista luna [onte continua de i nforma

~oes sobre a maneira de formular a questao da ontologia. E nas institni,oes 

cientificas que podemos encontrar 0 acesso nwis fadl para a com preen

sao do que significa aumentar a variedade de agencias. explorar teorias de 

a~oes alternativas. sem abandonar a busca da realidade. A pratica cien

tifica e a dros6fila da teoria social porque oferece uma versiio exagerada 

e ampliada daquilo que depois se pode estudar em dominios mais ina

cessiveis. Quando se aprende a respeitar as ontologias mutaveis. pode-se 

lidar C0111 entidades Illais diffeeis. para as quais a questao da realidade foi 

simplesmente espremida para fora da existencia pelo peso das explica~oes 

sociais. '69 Comparada a outros dominios. a ciencia e mais facil pot·que os 

debates em torno dos desvios da objetividade sao muito mais rastreaveis. 

Quarto. sem alguma ajuda dos soci61ogos da ciencia. a pr6pria di

feren,.a entre questoes de fato e questoes de interesse foi torn ada publi

camente visivel pela crescente intensidade das controversias em torno das 

"coisas naturais". A diferen~a entre realidade e unidade torna-se palpivel 

quando os tribunais tem de decidir sobre um conhecimento espec ializado. 

quando os chefes de Estado tem de tomar decisoes sobre fenomenos natu

rais. quando se reaJizam con ferencias de conse nso para estabilizar alguma 

controversia geopolitica, quando os cientistas criticam os seus pares na 

imprensa por nao terem seguido protocolos adequados. quando se travam 

t 69 Um caso Uli! disso e ofcrecido por um estudo de religiao que loma 0 Deus calo
lieu como UIll exemplo de ator-rede. Ver Albert Pielte (I Y99), Le Religioll de pres: 
lllCtil'itii religiellse ell tmin de sefaire. 
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discussaes publicas sobre 0 dcstino da Corrente do Golfo etc. Enquanto 

antes precisavamos ir e voltar entre a realidade e a fi c~ao como se este fosse 

o unico caminho digno de seguir, hoje e possivel distinguir os pTocedi 

mentos que levam em conta as realidades - agora no plural - e os que le

vam it estabilidade e a unidade.' 70 Para maximi za r 0 fabuloso poder de sua 

etimologia, os objetos tern hoje de torn ar-se coisas novamente: 0 di scutido 

topico da assembleia virtua!. 171 

Como deve estar claro agora, 0 que limitou as investiga~aes ate aqui 

nao foi a falta de tra~os nem as dificu ldad es tecn icas inerentes it tarefa, mas 

sim os obstaculos conceptuais que as transformam em a priori impossive!. 

Embora esses obstaculos se afigu rem formidaveis porque lidam com os 

dois principais defeitos da ciencia social - 0 conceito de "social" e 0 con

ceito de "ciencia" -, eles poderiam ser meros tigres de papel depois que a 

quarta fonte de incerteza foi acrescentada as tres outras. 0 certo e que a 

dominio empirico que est a aberto e tao vasto, tao recompensador, tao va

riado, que ja e diflcillembrar que ele fi ca ra proibido durante tanto tempo 

para os eientistas sociais. Se a terceira fonte de incerteza permitiu aos soei 

ologos alca n~a r as "humanos anatomicamente modemos", cuj' existeneia 

foi partilhada com artefatos durante centenas de milhares de anos, poderia 

esta r na hora, usando a quarta, de a l ca n~a r tllll mundo feito de quest6es 

de interesse. 

Ao arrolarmos as quali dades de urn re latorio da ANT, estamos se

guros de que quando as age ncias sao introduzidas elas nunca se ap resen

tam como meras questaes de fato , mas sempre como questaes de interes

se, com seu modo de fabrica~iio e seus mecanismos estabil izadores clara

mente visiveis . Alem di sso, estaremos especialmente atentos no sentido 

de nos contrapormos ao animo desconstrueionista, certificando-nos de 

que a multiplicidade nao esteja associada 11 "flexibilidade interpretati va" 

170 Vcr CalIon, Lascoumes c Barthe, Agir dalls 1m momle incertain. 

17 1 Ver Latour e Weibel, Making 711illgs Public. 
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ou aD enfraqueciIllento da apreensao emplrIca. Fi nalmente, esta remos 

atentos aos proced imentos pOT meio dos quais a multiplicidade da reali 

dade - a metafisica - pode ser distinguida de sua progTessiva unifica~ao 

- a ontologia. 
lnfelizmente, se bastam apenas algumas horas para nos livrarmos 

dos obstilculos da sociologia do social (0 tempo requerido paTa ler as ca

pitulos anteriores), em seguida temos diante de nos a parte mais :l rdua da 

tarefa. Justamente quando os obstaculos conceptuais foram removidos, os 

verdadeiros enlpeci lhos tornaram-se vislveis: COTI10 escrever um relaio que 

possa estar it allura da soc iolog ia das associa~aes. Tal e a nova - e espera

mas que ultima - dificuldade com a qual temos de lidar antes de iniciar as 

nossas viagens. 
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QUINTA FONTE 
DEINCERTEZA:ESCREVER 

RELATOS DE RISCO 

Esta introdw;iio a ANT come~a a parecer urna especie de parado

xo de Zeniio, como se todo segmento fosse rompido por uma horda de 

mediadores, cad a qual exigindo ser levado em conta. "Nunca chegaremos 

hi! Como absorveriamos tantas controversias?" Chegados a este ponto, 

e grande a tenta~ao de partir em desespero e voltar a teorias soc iais mais 

razoaveis, capazes de provar seu solido sensa comU111 ignorando a maioria 
das fontes de incerteza anteriores que passei em revista. Podemos engolir 

uma, talvez duas, mas nao quatro em sequencia. Infelizll1ente nao encol1-
trei um meio de agilizar as coisas: este tipo de ciencia para aquele tipo de 

social tem de ser tao lento quanta a multiplicidade de obje~6es e objetos 

que ele precisa registrar em seu caminho; tem de ser tao custoso quanto a 

necessidade de estabelecer conex6es entre os muitos mediadores que pu

lulam a cada passo; e tem de ser tao reflexivo, articulado e idiossincratico 

quanta as atores que cooperam em sua e1abora~iio. Precisa registrar dife

ren~as, absorver multiplicidade, reformular-se a cada novo caso. Por isso 

as quatro fontes de incerteza serao encaradas corajosamente desde logo e 

de uma s6 vez, cada qual acrescentando suas diferen~as as outras. Se uma 

faltar, todo 0 projeto vem abaixo. 

Mas reconhe~o a dificuldade: nao sera contraproducente, no fim, 

abandonar a vantagem das explica,6es sociais, discutir sem cessar a que e 
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ou nao e lIm grupo, induzir intermediarios a comportar-se C0l110 media

dores, registrar as mais bizarras idiossincrasias dos atores mais humildes, 

fazer longas listas de objetos que participam da a~ao e trocar 0 pano de 

fundo construido de material solido pelo principio de evasivos materiais 

relacionados? Noo senl ridkulo alegar que os pesquisadores deveriam "se

guir os proprios atores" quando estes enxameiam em todas as dire~6es 

como abel has perturbadas por uma crian~a traquina? Que ator deve ser es

colh ido? Qual deles deve ser seguido, e por quanto tempo? E, se cada ator e 
feito de outro enxame de abel has a voar em todas as dire,6es 0 tempo todo, 

onde <liabos teremos de para r? Bem estupido e 0 metodo que se orgulha 

de ser tao meticuloso, tao radical, tao abrangente e tao orientado para 0 

objeto que se torn a impratidvel. Isso ja nao e soc iologia, e sim lentociolo

gia! Os mestres zen podem ruminar os incontaveis en igmas de sua austera 

disciplina, mas nao os autores de tratados sociologicos. Ou prop6em um 

projeto viavel e manuseavel ou os processamos por desinforma~ao. 

ESCREVEMOS TEXTOS, NAO FICAMOS OLHANDO 

ATRAVES DA VIDRA«A DE ALGUMA JANELA 

Felizmente, existe uma solu,50 para essas diticuldades que, como 

todas as solu,6es dadas ale aqu i, e muito pnltica: so conseguiremos nos 

levantar de novo se nos apegarmos obstinadamente 11 nossa decisao de 

alimentar incertezas. Se quisermos ter a chance de resolver todas as con

troversias ja mencionadas, precisaremos considerar uma quinta e ult ima 

fonte de incerteza, esta quanto ao estuda em si. A ideia e simplesmente 

trazer para 0 primeiro plano 0 proprio ato de compor relatos. Como 0 lei

tor ja deve saber a esta altura, a solu~ao para 0 relativismo e mais relativi

dade. Quando todas as coisas sao iguais, fa,amos para nos so estudo 0 que 

Ei nstein fez ao decidir aborda r - em vez das sublimes quest6es do eter

a questao aparentemente tola e comezinha de como uma pessoa equipada 
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com uma regua e um relogio captaria um sinal enviado por outra igual

mente equipada com um relogio e uma regua. 0 que se exige de nos nao 

e a tarefa impossivel de pular, num saIto mortale, de nossa representa~ao 

mental para as quatro fontes de incerteza anteriores, mas fazer a pergunta 

simples: que fazemos quando tra~amos conex6es sociais? Niio estaromos, 

na verdade, compondo relatos? 

Que e um relato?'" Tipicamente, e um texta, uma Folha de papel 

com alguns miiimetros de espessura escurecida por um raio laser. Pode 

conteI' dez mil palavras e ser lido por pouquissimas pessoas, talvez dez ou 

algumas centenas, com um poueo de sorte. Uma tese com cinquenta mi l 

palavras sCi'll lida por meia duzia (as vezes, ate 0 orientador sa le algumas 

paginas!) - e quando digo "Icr", isso nao significa exatamente "entcnder", 

"por em pratica" ou "reconhecer", mas antes "folhear", " I a n~ar os olhos", 

"aJudir a", "cHar" Oll "arquivar". Na melhor das hipoteses. acrescentamos 

um relato a todos quantos sao lan~ados simultaneamente no campo que 

estivermos estudando. Esse estudo, sem dllvida, nunca e completo. Come

~amas pelo meio das coisas, ill media res, pressianados por eolegas, for~a

dos pOl' bolsas de estudo, avidos por dinheiro, alarmentados por prazos 

finais. E quase tudo que estudamas entendemos mal ou simplesmente ig

naramos. A a<;ao fai iniciada; continuara quando niia estivermos mais pOl' 

aqui. 0 que estamos fazendo nesse campo - salicitanda entrevistas, dis

tribuindo questiomlrios, tomando notas e rabiseando esboyos, projetando 

filmes, compulsando documenta,ao, esm iu~ando por todos os lados - tica 

fora do aleance das possoas com quem partilhamos apenas um instante 

fugaz. 0 que os clientes (centros de pesquisa, departamentos estatais, dire

torias de empresa, ONGs) esperam de nos permanece oculto em mislerio, 

172 E aqui que a ANT crU7..a os recursos da etnomctodologia - inclusive a no<;5.o capital 
de '\lescritibilidadelj uSlificabilidadc" (accou ntclbilily) - com os da scmi6 1ica. Coisa 
estranha, por mais que privilegiasse a pratica, Garfinkel jamais se refere a pnitica 
da cscrila - 0 que em parte ex plica sell cstilo! Ap6s anos ensinanuo na Inglaterra 
e America, fui obrigado a rcconhecer que a semi6tica nao sobrevive as viagens por 
mar. A atem;ao ao texlO enquanlO lex.lo continua scnJu lima obscssao cOlilinental. 
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tao tortuoso era 0 caminho que levou a escolha do pesquisador, do t6pieo, 

do metodo, do local. Mesmo quando estamos no meio das coisas, de olhos 
e ouvidos bem abertos, nao captamos tudo que aconteceu. Tomamos co

nhecimento de fatos cruciais no dia seguinte; eles ocon'em logo adiante, 

um minuto antes, depois que fomos em bora cansados, com 0 gravador 

mudo por fa lta de bateria. Ainda que trabalhemos diligentemente, nada 

melhora porque, apos algwlS meses, verno-nos mergulhados num dilClvio 

de inforrna~oes, reportagens, transeri~oes, tabelas, estatisticas e artigos. 

Como tirar alguma coisa com algum sentido dessa pilha de pastas que 

se aeurnula em nossa escrivaninha e desses disquetes cheios de dados? 

Lamentavelmente, 0 texto fica par escrever e e sempre adiado. Apodreee 

ali enquanto orientadores, patrocinadores e clientes esbravejam, enquan

to amantes, esposas e filhas se irritam ao ve-Io ehafurdar na lama escura 

dos dados a fim de trazer luz ao mundo. E quando voce se poe a escrever 

de verdade, ja contente consiga mesmo, tem de saerifiear enorme volume 

de informal'ao que nao cabera no pequeno nlllnero de paginas planejado. 
Como estudar e frustrante! 

Mas nao sera esse 0 destino da carne? Nao i mporta quao grandiosa 

seja a perspectiva, nao importa quao cientlfiea seja a abordagem, naa im

porta quao rigorosas sejam as exigencias, nao importa quao astuto seja 0 

orientador, 0 resuhado da pesquisa - em 99% dos casos - senl sempre um 

relato preparado sob tremenda pressao, a respeito de um topico exigido 

por alguns colegas e por razoes que permaneccrao em grande parte inex

plieadas.
l73 

Mas issa e otimo porque nao hd Dutro meio. Tratados metodo-

16gicos pod em sonhar com um mundo melhor: livros sobre a ANT, escri

tos por formigas para outras farmigas, 56 tem em mira escavar minusculas 

galeri as no nosso, feito de terra e poeira. 
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tim p6ster" lI,ma apresentar;ao em PowcrPoint, um recital, lim examc oral, um tiline 
documentano, um espar;o artfslicu. 
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Trazer a feitura de relatas aO primeiro plano ta1vez irrite aqueles que 

alegam conhecer a composil'ao do social. Eles preferem ser como os cientis
tas "exatos": tentam entender a existencia de determinado fenoll1eno. recu

sando-se a considerar relatos eseritos e confianda apenas no contato direto 

com a coisa a mao gra,as aa meio transparente de um idioma tecnico claro, 

sem ambiguidades. Mas n6s, adestrados nos estudos cientfficos, nao preci

samos ignorar a espessura de nenhuDl texto com suas armadilhas, perigos, 

insistencia em fazer-nos dizer coisas que gostarianl0s de calar, opacidade, 

resistencia, mutabilidade, tropismo. Sabemas muito bem que, mesmo nas 

ciellCias exatas, os autores pracuram desajeitadamente escrever textos sobre 

seus assuntos diffceis. Nao hi razaa plauslvel para nassos textos serem mais 

transparentes e nao mediatizadas do que os relatorias oriundos das labo

rat6rios desses autores.'" Como estamos todos cientes de que fabrical'ao e 

artificialidade nao sao 0 aposto de verdade e objetividade, nao hesitamos 

em transfo rmar 0 proprio texto em mediador. Entretanto, por essa mesma 

razao, nao precisamos abandonar 0 alvo tradicional de aleanl'ar a objetivi

dade simplesmente pOl'que consideramos com muito cuidado a pesada ma

quinaria textual. Nossos textos, como os de nossos colegas cientistas, sao ao 

mesmo tempa artificiais e acurados: e tanto mais aeurados quanta artificiais. 

Mas nossos textos, como os de nossos colegas cientistas, correm a risco de 

ser apenas artificiais, ou scja, eivados de artefatos. A diferen,a nao esta entre 

aqueJes que sabem com certeza e aqueles que redigcm textos, entre mentes 

"eientfficas e mentes "Iitenlrias", entre esprit de geometrie e esprit de jinesse, 
mas entre quem escreve lIIaus textos e quem esereve textos bons.'75 Podemos 

fazer as seguintes perguntas: 0 que e um bom laboratorio e 0 que e urn bom 

174 Vcr Frantroisit Bastide (2001 ), Uma Nolle COIl SCJturno: Scritti Semiotici Sil l Discor
so Scientifico. para uma coletanea de ensaios. Obms em ingles: Franyoise Bas tidc 
(1990), t he Ico l/ography ojScielitijic Jexts: Principle of Analysis; F. Bastide, M. Calion 
e J. P. Courtial (1989), The Use of Review Articles ill the Alinlysis of a Research Area; 
F. Bast ide e Greg Myers (1992), A Night with Saturue. 

175 Num li vro rascinanle subrc a cscrita da historia, Carlo Ginzburg (1 999), History, 
Rhetoric, alld Proof, ainda procura reconciliar os <.lois opostos da rct6rica e da refe
rcncia scm perceber essa oulm di rcrcncya crucial. 
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relato textual' A ultima questao. longe de irrelevante e deslocada. e oportuna 
para a detini<;ao do que significa para nos uma ciencia do social. Para coloear 
as coisas em ton1 provocativo: a boa sociologia tern de ser bern escrita; senao, 
o social nao aparece nela. 

o problema nao consiste em opor textos objetivos a textos subjeti
vos. Ex istem textos que se consideram objetivos porque tingem imitar 0 

pretenso segredo das ciencias natura is; e outros que tentam se-lo rastre

ando objetos empenhados em obielar ao que se diz deles. Como a ANT 

proeUl'a renovar 0 significado de cieneia e a Signifi cado de social. precisa 

renovar tambem 0 que existe num relato objetivo. Aqui. a palavra nao 

tem 0 sentido tradieional de eoisa concreta - com seu apelo frio e desin

teressado II "objetifiea<;ao" - e sim 0 de urn assunto de interesse palpitan

teo atraente e eontroverso. A objetividade pode. portanto. ser ati ngida ou 

por um estilo objetivo - embora nenhum objeto esteja ai a vista - ou pel a 

presen<;a de muitos abjetares - embora nem de longe se pretenda paro
diar 0 genero objetivista. 

Assim. Ie justo indagar por que a literatu ra da cieneia social pareee as 
vezes tao mal-eserita. Os motivos sao doi s: primeiro. os estudiosos tentam 
itnitar a escrita negligente dos cientistas "exatos"j segundo, contrariamente 

a e1es, l1ao convocam em sellS relatos atores suficientemente recalcitrantes 

que hesitem para interferir na ma eserita. 

Nao importa quao iletrados pretend am ser. os eientistas natura is sao 
fon;:ados a levar em eonta algumas das muitas pecu liaridades de seus recal

citrantes objetos. Por outro lado. parece que ape nas os sociologos do social 

- sobretudo os cdticos - eonseguem diluir 0 vocabuhirio predso de seus 

informantes numa metalinguagem para todos os tins. Embora os cientistas 
natura is se esforcem para ser aborrec idos ao maximo, assuntos de grande 

interesse inundam os eseritos cientificos de modo a tornar a fisica. a biolo

gia e a historia natural obras das mais fasei nantes - como os estud iosos da 

literatura cientitiea ja demonstraram tao vigorosamente.l76 Mas tambem os 

] 76 Uma associayao erudita, "Science and Literature': devota-se em parle a essa tare fa. 
Vcr seu jornal Configurations. 
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cientistas socia is conseguem, a dW'as penas e COln frequenda , sel' uns chatos! 

Esta talvez constitua a (mica diferent;a real entre ciencias "exatas" e cien

das «hum anas": nao e possive! calar l1aO hUlllanos, Il1as hU111anOS, shu. As 

pessoas tem de ser trataclas com muito maior delieadeza do que os objetos 

porque suas muitas obje~oes sao mais difkeis de registrar. Se sujeitos podem 

faeilmente se comportar como questoes de fato. os objetos materiais jamais 

o fazenl.177 Por isso, saber 0 que e um bonl relato tem l11ais importancia para 

as ciencias socia is do que pa ra as natura is. Introdllzir as palavras "relata 

textual" num discurso sobre a metoda lembra a dinamite. mas nao pOl'que 

elas fayam voar pelos ares as rei vindica<;oes de objetiviclade por parte dos 

dentistas. Ao contra rio. anulalll para sempre a direito dos sociologos 11 eseri

ta negligente. sob pretexto de que eles devem escrever "como" os dentis tas. 

Dado que os estudiosos de ciencia tiveram inl1l11eraS ocasioes de provar a 

lenta emergeneia da objetividade nos eseritos eientificos. viram-se livres da 

obriga<;ao de vestir a roupa fa lsa da prosa objetiva. '78 Como nao viviam it 

sombra de uma objetividade emprestada, podiam explorar outras maneiras 

de proteger 0 objeto em seus relatos textuais. 

Omitir a pa lavra "textual" 110S relatos textuais e perigoso pOl·que. 

aos olhos de pessoas alhelas aos estudos de cieneia e semiotica. as textos 

rnuitas vezes nao passall1 de "hist6rias" ou, pior ainda, de (C invencio nices". 

Contra essa atitude blase. usarei a expressao "relato textua l" para signifi 

car um texto em rela<;ao ao qual 0 problema da exatidao e cia veraddade 

nlia foi posto de lado.''' Mas ai nda aS5im a tentayoo a confundir as dlWS 

177 Isso !laO surpreende. po is as co isas concretas sao uma. invens:ao polilica. uma espe
cie de cidadania ideal inventada no seculo 18 para convocar a a<;semblcia da nature
za. Os humanos podclll curvar-sc a esse pape! politico; mas par que a rariam os nao 
humanos? 

178 Isso taJvez seja cncaratio como mais um exemplo do chauvinisrno de IllCUS estu
dos cientfticos. Entretanto. uma caraclcrlstica de nosso subcampo e nao ado tar 
nenhmn jargao. 

179 Estoll muitu sat isreito pelo fato de a palavra ecoar naa apenas a descritibilidadel 
justificabilidade (accOtUllahilily) de Garfinkel, mas lambclTl os "livros carllabeis': 
puis 0 €I0 fraco, rnas essencial da contabilidade com a economia tern sido um dos 
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coisas e grande porque existem pesquisadores - se urn t itulo tao honro

so Ihes cabe - para quem as ciencias socia is geram "apenas" narrativas; 

e acrescenta m: "Tal como a fi c~ao".l8o A semelh a n ~a do jogador de futebol 

marcando u m gol contra, human istas sofisticados passaram a empregar as 

pa lavras "narrativa" e udiscurso" para dizer que nao ex iste nenhuma es

crita confiavel - como se a ausencia de um Tex to absoluto signi ficasse que 

todos os textos sao relativos. E claro, todos qu antos se dispunham a dene

grir as ciencias sociais aplaudiram em un issono, pois era 0 que afirmavam 

sempre: "as sociologos nao passa m de contadores de hi storias. j ' e tempo 

de que alguns 0 confessem". Mas um a coisa e di zer que as ciencias socia is 

produ zem relatos eseri tos - tod as as ciencias neste mundo fazem 0 mesmo, 

e pOl' isso todas term ina m pelos su fixos -login e -grajia - e bem outra coisa 

e conclui r desse lugar-comum que nos so conseguimos escrever historias 

de fic~iio. 

Em primeiro lugar, essa atitude trai uma notavel ignorii ncia em re

la<;ao ao traba lho duro dos ficcion istas. Represen ta ntes da a nt ropologia, 

sociologia e estudos cultu rais - que se gabam de "compoI' fic<;iio" - deve

riam ser tao d isc iplinados, afeitos a rea lidade e obcecados pela qualidade 

textual quanto os bons romancistas. Eles nao 0 percebem, mas, se a ciencia 

socia l Fosse meslllo " fi c~ao". teria de submeter-se a uma prova ainda mai s 

rigida do que a das cieneias experimentai s. Voce ind agan) : "Que e um bom 

domin i os mais prudutivQs, embora irnprovaveis, dos estudos cicntificos. Ver Alain 
Desrosieres (2002), 'nle Politics of Large Numbers: A History o/Statistical Reasonillg. 
e Michael Power (1995). ACCOlUllirlg mrd Sciellce: Naturnl IlIquiry (llId Commercial 
ReaSOfi. Para li m caso ainda rna is surpreendenle, vcr Qu"tl rone. ''Accounting ror 
God~ 

180 Os que foram passados em revista em Lindsay Waters (2004), Enemies oj Promise: 
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PublisltitlK, Perishing. (HId the Eclipse ojScllOlnrship, inspiraram-se 0 mais das vezes 
na Franc;a. scm notar que os fmnccscs fieis a Bachelard e Cangu ilhem nunca. por lim 
instante sequer, acredilaram estar apJicando seus argumcntns a cienc:ia. Na Fran~a, 

pode-se ser ao mesrno tempo ingenuamcnte racionaJisla c grande admimdor da 
desconslnH;ao. Tr"nsportada para 0 outro lado do Athi.n lico, esta paixao inocentc 
lorna-se 11 ll1a pe rigosa arma de do is Slimes. 

escri to)'?" E eu responderei: "Que e um bam cientista?" Nao ha resposta 

geral para estas duas perguntas. 
Porenl. mais importa nte aind a. Uln reialo que aceita seT "apenas 

uma historia" e U111 relato que perdeu sua principa l fo nte de incerteza: 

ja nao faz questiio de se r acurado, fie l, in teressa nte ou objetivo. Renun

eiou ao projeto de tradu zir as quatro fontes de iJl certeza que passa mos 

e111 rev ista ate agora. E, todavia, nen hum cientista socia l pode chamar

-se cielltisia se evitar 0 risco cle escreve r um relato verdadeiro e cOI'/'Ipleto 

sobre 0 topico a m ao. Niio e pelo fato de atentar bem para a escrita que 

voce precisa encerrar a busca da verdade. Em contrapartid a, nao e 0 fato 

de 0 texto ser insipido e abarrecido que 0 torna acurado. Muitas vezes, 

os cient istas soe iais acredi tam que 0 "estilo objetivo", no sentido de uns 

poucos tfuques gramatica is como a voz passiva. 0 «nos" majestatico e 

uma pletora de notas de rodape, ca muflad milagrosamente a fa lta de 

objetos. a molho espesso do "estilo objetivo" nao con segue escond er por 

muito telnpo a ausencia da carne. Mas. se voce tern carne, podeni acres

centar a ela alguns condimentos - ou nao. 

as relatos textuais SaO 0 labo)'atorio clo cientista social; e, se a pra

tica laboratori al pode servir de guia, e em viri llde da natu reza arti fic ial do 

lugar que a objeti vidade con segue ser a lcan, acla, desde que a )'tefatos sejam 

detectados gra~as a um a aten<;ao contin ua e obsess iva. Assim, enca rar um 

texto de ciene ia social como relato tex tual nao en fraquece sua pretensao a 
rea lidade, mas consti tu i Ullla extensao do numero de precau<;6es que pre

eisa m ser tomadas e das habil idades ex igidas dos pesquisadores. Como 

ja deve ter fi cado cla ro, torna r a produ~ao de objetividade rnais di ficil eo 
nome do jogo. Nao ha motivo para que os sOciologos de associa~6es aban

donem essa i njun~ao quando abandonam a sociologia do social ou quando 

ac rescentam ao debate uma quinta fo nte de incerteza, gerada pela escr ita 

de seus proprios estudos. De fato, ocorre justamen te 0 contrario. Se 0 so

cia l e algo que ci rcula e1e certa ma neira e nao lllll mundo do alern a ser 

descoberto pelo olhar desinteressado de um cientista ultral(,cido, entao 
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cum pre transmiti-/o par meio de uma serie de recursos adaptados a tarefa 

- inclusive textos. reportagens, relatos e circu lares. Ele sera transmitido ou 

m;o. Os relatos textuais podem falhar, assim como as experimentos.18lAo 

contn!rio, parece que com frequencia as sociologos do social apenas ten

tam "fixar lllll mundo no papel", como se semelhante atividade jamais 

corresse 0 risco de fracassar. Sendo esse a caso, nao hi como serem bem 

-sucedidos, pois a mundo que desejam captar permanece invisivel: as co

a,6es mediadoras para escrever sao ignoradas ou negadas. Nao importa 

quanta ten ham se esfor,ado para ser exatos no curso de suas pesquisas, 

seu relato textual nao deu em nada. )<1 as sociologos do socia l tentam um 

experimento bem diferente: podera a materialidade de um relata no papel, 

lima historia ou uma Iic,ao - nao hi por qlie evitar uma palavra tao proxi

ma da fabr ica,ao de fatos - ampliar a explora,ao das conex6es socia is? As 

carreiras dos mediadores tem de ser segu idas ate 0 relato final porque uma 

corrente e tao fraca quanto seu eIo mais fraco. Se 0 social e lim tra,o, en

tao pode ser retra,ado; se e uma reuniao, entao pode ser reunido. Embora 

nao haja continuidade material entre a sociedade do soci610go e um relata 

textual - dai tanta gente torcer as maos frente a problemas como metodo, 

verdade e releviincia politica -, talvez haja continuidade plausivel entre a 

que 0 social, no senti do aqui dado II palavra, faz e 0 que 0 texto pode fazer 
- lim born texto, entenda-se. 

ENFIM, UMA DEFINlyAO DE REDE 

Mas a que vem a ser llJll bom texto? Nao falamos aqui de bam estilo 

porque, poueo importa quanta aprendamos a escrever, sempre permalle-

181 Os m:smos epislemoiogislas que c:Airam de arnores peJa falsificabilidadc de Popper 
~ndana~n_bem se est~lldcssem ~sse conccitu ao proprio lexto e torn ass em explicitas 
as comh~oes nas quaIs Slla escnta tambem pode se encaixar. 

188 

Bnmo LlItour 

ceremos 1l1erOS cientistas sociais e nunca conseguiremos emular, nem de 

longe, as habilidades dos escritores, poetas, dramaturgos e romancistas. 

Por esse 1110tivo, basta-nos uma palavra de ordem menos sofisticada. Coisa 

espantosa e a busca par essa pedra de toque que nos ajuda,",! a delinir Iinal

mente a mais confusa das palavras usadas em nossa leoria social alternat i

va. Dennirei lun bom relata como aquele que Ieee uma .. ede. 

Reliro-me com isso a uma serie de a,6es em que cada participallte e 

tratado como um mediador completo. Em palavras mais simples: um bom 

relata ANT e uma narrativa, uma descri~ao ou uma proposi~ao na qual 

todos os atOt'es Jazem a/guma wisa e nao Iieam apenas observando. Em 

vez de simplesmente transportar efeitos sem transfonml-Ios, eada lim dos 

pontos no texto pode se tornar uma encrllzilhada, um evento all a origem 

de uma nova transla,ao. Tao logo sejam tratados, nao como intermedia

rios, mas como mediadores, os atores tornam visivel ao leitor 0 movimellto 

do social. Assim, gra~as a inumeras inven~6es textllais, a social pode se 

tornar de novo uma entidade circlilante nao mais composta dos velhos 

elementos que antes eram vistas como parte da sodedade. I
" 0 texto, em 

nossa defini,ao de ciencia social, versa portanto sabre quantos atores 0 

escritor eonsegue encarar COIllO mediadores e sobre ate que ponto logra 

realizar 0 social. 

Desse modo, a rede nao designa um objeto exterior com a forma 

aproximada de pontos interconectados, como lim telefone, uma rodovia 

a u uma "rede" de esgoto. Ela nada mais e que um illdieadol" da qua/idade 

de 11m texto sabre as topieos a mao. l83 Restringe sua objetividade, isto e, 

a capaddade de cad a ator para induzir outros atores aJazer coisas inespe

radas. 0 bam texto tece rcdes de atores quando permi te ao escr itor estabe

leeer uma serie de rela~iies definidas como olltras tantas transla,6es. 

182 A issu Se chama "ohjetos de valor':. Ver 0 emprego 110 eSludo de Greimas sabre Mau
pa.~a.nt, AJgirdas Julien Greimas (1988). The Semiotics of Text. Practicnl Exercises. 

183 Nesse sentido, cquivale a no<;iio de "adcqua<;au (mica" dos et nomclodologistas. des
de quc a 110<;:5.0 de rclalo tcnha sido enriquecida pela de relato textual. 
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PRECISAO TERMINOLOGICA EM RELA«AO A REDE 

A pa lavra "rede" e tao amblgua que ja devedamos te-Ia descarta

do hi muito tempo. No entanto, a tradil'ao dentro da qual a empregamos 

permanece disti nta, a despeito de sua passIve! confusiin com outras duas 

Iinhas. Uma delas e, obviamente, a rede tecnica - eletricidade, trens, es

gotos, internet etc. A segunda vern sendo usada, em sociologia da organ i

za,ao, para introduzir lima diferenl'a entre empresas, mercados e palses 

(Boyer, 2004). Neste caso, rede e lJllla maneira informal de associar agentes 

humanos (Granovetter, 1985). 

Quando Castells (2000) usa 0 termo, os dois sentidos se misturam 

porque rede se torna urn modo privilegiado de organizal'ao gral'as justa

mente ao alea nce da tecnologia da informal'iio. E tambem nesse sentido 

que Boltanski e Chiapello (2005) se va lem da palavra para definir uma 

nova tendencia no modo capi talista de produl'ao. 

Contudo, a outra tradi,iio, a que sempre nos referimos, e a de Dide

rot, sobretudo em 0 SonllO de d'Alembert (1769), que inclui nada menos de 

vinte e sete acep,6es da palavra niseaux. Ali voce encontra,,! um tipo mui

to especial de materi alismo alivo e amplamente disseminado, do qual De

leuze, ecoando Bergson, e 0 representante ma is recente.'s. Eis um exemplo: 

Isto deve sat isfaze- Ia por ora: uma mulher, ap6s 0 parto, entroll no estado 
vaporoso mais assustador. Era urn nunca acabar de h\grimas, risos invo
iuntarios, sufoca<;oes, convulsoes, incha~os de ga_rgant a, silencio obst ina
do. gritos agudos, enfim, tudo 0 que se possa imaginar de pior. 0 problema 
persistiu durante varias dias. Amanda apaixonada mente. imaginou perce
her que seu amante. cansado de sua doenc;a, ja comecyava a dar mostras de 
que iria dar 0 fora , e resolveu sarar ou morrer. Estourou nela uma guerra 
civil na qual ora prevalecia 0 senhor, ora as sllditos. Quando a ac;ao dos 
fios da rede igualava a reacyao de sua origem, ela tomhava como morta. 
Levaval11-na entaD para a cama, onde ficava horas a fio sem [azer um mo
vimento sequer, quase sem vida; outras vezes , cram s6 lassidoes, fraque-

184 Sobrc a filosofia de: redc cia natureza, de Didcrot. ver Wilda Anderson (1990). 
Diderots Dream. 
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za geral, esgolamenlo que parccia prestes a lcva-Ia desta para melho r. A 
mulher lutou assim durante scis meses. A revolta comelf3va sempre pelas 
fibra s e ela sabia quando ia acontcccr. Ao primciro sintoma, levantava-se. 
corria para fora e fazi;:t excrdcios violentos; subia e descia escadas; serrava 
madeira e cavava buracos no chao. 0 6rgao de sua vontade, 0 centro de sua 
cede se relcsava; e ela dizia a si mesilla: 'Veneer o u morrer'. (Dicierot , 1964) 

t claro. com base nessa eilac;ao, que T(heau nada tCIll a ver com 0 social 
normallllente construido e que nao sc limita aos lac;os humanos. Mas lel11-
bra de perto a defi nic;ao de "sociedade" e "raios imitativos", de Tarde. (Kar
senti, 2002) 

Entao como definiremos. por cont raste, um mau relato textual? 

Num tcxto ruim, somente urn punhado de atores serao apontados como 

causas dos demais, cuja fun,iio se limitara a de pano de fundo ou substitui

,ao para os nuxos de efidcia causal. Terao de gesticu lar para se manterem 

ocupados como personagens, mas nao partidparao do enredo, ou seja, nao 

atuarao. Nada passa de llln para outro, pois a a,ao apenas transita por 

e1es. Lembremo-nos: um ator que nao raz diferen,a nao e urn ator. 0 re

lato nao foi produzido de forma ad hoc para ser adequado exclusivamellte 

it descri,ao de atores espedficos e aos olhos de determinados leitores.''' 

E padronizado, a116ni111o, coletivo; nele, nada aconteee. 56 ha ali cliches 

surrados sobre a que foi reunido antes, no antigo social. Pez das trans

la,6es meros deslocamentos, sem transforma-las. Enfim. simplesmente 

transportou causalidades atraves de meros intennedhlrios. 

E aqui que 0 contraste literar io entre ANT e sociologia do social -

e, mais ainda, sOciologia critica - parece maior. 0 que muitas vezes e con

siderado urn relato poderoso e convi ncente, por ser feito de umas poucas 

causas globa is capazes de gera r inumeros ereitos, a ANT encaran\ como 

relato fraco e impotente que apenas repete e lenta transportar uma forl'a 

social ja compost a, semmostrar do que e feita e sem achar os vefculos ex-

185 Oizer qllec um ator-redc cqu ivalc a dizcr que e especifico c que os principios de sua 
expansao tornalll -se visiveis ap6s ser pago 0 pre<;:u de seu desdobramcnto. 
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tras necessarios para ir mais longe. Varios agentes sociais podem ter sido 

invocados no texto. mas. como 0 principio de seu agrupamento perma

nece ignorado e 0 pre<;o de sua expansao nao foi pago. e como se nada 

houvesse acontecido. Nao importa qual seja sua figurac;.ao, eles nao fazem 

muita coisa. Como a reuniao de novos agregados nao ticou visivel no texto. 

a mundo social nao fol trazido a existencia. Embora a defilli<;ao com urn de 

social pare,a estar por toda parte. it vista de todos. a nossa nao apareceu. 

Em cOlltrapartida, para a nossa definic;.ao de socia l ser retomada, a COll1urn 

precisa esfumar-se primeiro. Parece dificil imaginar um contraste mais 
gritante: ou sociedade ou rede. 

Portanto. rede e uma expressao para avaliar quanta energia. mo

vimento e especificidade nossos proprios relatos conseguem i ncluir. Rede 

e conceito. nao coisa. E uma fen'amenta que nos ajuda a descrever a lgo. 

nao algo que esteja sendo descrito. Mantem com 0 topico a mao a mesma 

rela<;ao que lllna grade de perspectiva mantem com uma pintllra baseada 

na perspectiva tradicional. de ponto (1I1ico: tra<;adas alltes. as linhas per

mitem projet.r t1111 objeto tridimensional numa tela plana - mas nao sao 

aquila que sera pintado. apenas ensejaram ao pintor dar a impressao de 

profundidade antes de serem apagadas. Do mesmo modo. a rede nao e 

aquilo que estu representado no texto. mas aqu ilo que prepara 0 texto para 

sllbstituir os atores como mediadores. A consequencia e que podemos eI.
borar um relato ator-rede de topicos que de maneira alguma tern a forma 

de lima rede - uma sinfonia. um cod igo de leis. lima pedra da lua. uma 

gravura. Por outro lado, e possivel escrever sobre redes tecnicas - televisao. 

e-mails. satelites. equipes de vendas - sem em parte alguma oferecer um 
relato ator-rede. 

Todavia. nao sera um pouco perigoso insistir na esquiva palavra 

"rede" para descrever esse padroo de qualidade literaria? Concordo que ela 

nao Iembra outras palavras que venho usanda, COIllO grupo, atar, actante, 

grupo. f1uido e nao humano. escolhidas de proposito por causa de sua falta 

de significado. Esta. porem. tern significados demais! A confusiio se instala 

- por nossa eulpa e de ningUt'm mais - pOl'que algw1s objetos antes descri -
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tos pel a ANT eram redes no sentido l<'cnico - metrologia. metro. telefone 

- e. quando 0 termo foi introduzido hi uns vinte e CillCO anos. a Internet 

ainda naa atacara - nenl a AI-Qaeda, no casa. Assinl, rede era uma novi

dade que podia ajudar a estabelecer urn contraste corn "sociedade", "insti

tuic,:ao", «cultura", "campos" etc., frequentemente concebidos cmuo super

ficies, f1uxos de transferencias causais e coisas coneretas. Hoje. POl·em. as 

redes sao a regra. e as superficies a exce~ao. Elas perderam a acuidade.' 86 Se 

cu levasse a serio os jargoes e worknelou action neltivessem alguma chan

ce de vingar. eu as suger iri a como substituto para real~ar 0 contraste entre 

redes tecnicas e worknets, estas como um meio para os cientistas sociais 

entenderem aquelas.''' Work-nets nos permitira avaliar quanto trabalho e 
necessario para lan<;ar net-works: as primeiras como mediadores ativos. as 

segundas como conjunto estabi li zado de intermediarios. 

Qualquer que seja a palavra. precisamos de alguma para designar 

os f1uxos de translao;oes. POI' que entao nao empregar "rede". consagrada 

e solidamente presa por um hifen a palavra «ator", que redefini antes? Dc 

qualquer forma. nao existe palavra boa. apenas uso sensivel; alom disso. 

a metafora material original ainda retem os tres aspectos importantes que 

tenciono sublinhar com essa expressao: 

a) llma conexao ponto por ponto se estabelece. fisicamente rastreavel e. 

portanto, pronta para ser registrada empiricanlentej 

b) essa conexao deixa vazia boa parte daquilo que nao esti conec

tado. como todo peseador sabe ao lan,ar sua rede ao mar;"'essa 

lH6 Como mostrarall1 Boltallski e Chiapcllo em The New Spirit ojCnpitalislIl, pode ca
raclerizar tambem 0 que ha de pior na recente metamorfose dos modos de produ
\,flo capitalista. 

187 Action nel, COnfOfllle proposLo por Barbara Czarniawska (2004), 011 Time, Space, 
fwd Actio,) Nets, 

188 Esse ponto sc loman! ainda mais imprescindivel quando, no final da Parle II, abor
darmos a no~ao de "plasma", 0 va:l,jn e a (have para pcrcorrer os raros condutos por 
onde 0 social circula. 
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conexao nao e gratuita, exige esfor~o, como todo pescador sabe 
ao repanl -la no cOl1ves, 

Para que isso atenda aDs n05S0S fins, acrescentemos um quarto as

pecto que, concordo, inviabiliza ate certo ponto a metMora original: uma 

rede nao e feita de fios de nylon, palaYras au substancias dmaveis; ela e a 

trayo deixado par urn agente em movimento. Voce pod en! estender para 

secar suas redes de pesca, mas nao um ator-rede: ele tern de ser trayado de 

novo pel a passagem de outro veiculo, outra entidade circu lante. 

A fraqueza da nOyaO deriva, em parte, da dissemina,ao de repre

senta~oes visuais urn tanto ingenuas. No come,o, a representa,ao gra

fica das redes, vistas como ramifica~oes em forma de estrela das quais 

partiam linhas para conectar outros pontos que nada mais eram que 

novas conexoes, proporcionava uma i magem tasca, mas fiel daquelas as

sociayoes. ' 89 Ela tinha a vantagem de definir a especificidade, nao par 

urn contelldo substancial qualquer, mas por uma lista de associayoes: 

quanto rna is conectado, mais individualizado era urn ponto. Mas aqueles 

graficos apresentavam a desvantagem de nao captar movimentos e se

rem visualmente pobres. Estas Iimita,oes, porem, tin ham tambem suas 

vantagens, pais a propria fragilidade da representa,ao grafica permite ao 

pesquisador nao confundir sua infralinguagem com as ricos objetos pin

tados: a mapa nao e a territorio. Ao menos, nao existe risco em acreditar 

que 0 mundo e feito de pontos e lin has: as cienti stas socia is muitas vezes 

parecem crer que 0 mundo se constitui de grupos socia is, sociedades, 

189 Isso roi mostrado nas primeiras fcrramcntas Leximappe em Michel Calion, John 
Law e Arie Rip ([986), Mapping the Dynamics afScience and Techl/ology. No entan
to, temos hoje varias outros rccursos grM1cos a disposj~ao. Ver Alberto Cambrosio, 
Peter Keating e Andrei Mogoulov (2004), Mapping Collaborative Work and bmova
tion in Biomedicine. Visto como reprcscnta~i.o e ingenllo, mas como teoria e uma 

ulima ajuda para a abstra<;:ao. Vcr sell usn amigo em Genevieve 'l'eil ( J991 ), Candi
de ", IIII mltil de sociologie assistee par ordill{lteur pour I'allnfyse qlUmtitative de Gros 
corplls de textes. 
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culturas, regras ou quaisquer elementos gnificos que tenham imaginado 

para atribllir sentido a seus dados, 

Para tracrar um ator-rede, temos de ac rescentar-lhe os muitos tra

yOS deixados pelo fluido social gra,as ao qual possam reaparecer, desde 

que algo aconte,a nele. Num relato ator- rede, a propor,ao de mediadores 

e intermediarios aumenta. Classificarei essa descri,iio de relato arriscado, 

signi fica ndo que ele pode facilmente falhar - e fa l ha, na maioria das vezes 

-, pois nao consegue pOl' de lado "em" completa artificialidade do empre

endimento l1em sua reivindica"iio de exatidiio e confiabilidade. Quanto it 

sua relevaneia para os proprios atores e ao impacto politico que possa exer

cer, isso e ainda menos automatico - como veremos na Conclusao. Tudo 

se resume em deseobrir se 0 even to do social pode ser estendido ao even to 

da leitura pOl' meio do texto. Eo pre,o a pagar pela objetividade, au antes, 

pela objetifica"ao. 

DE VOLTA AO TEMA BAST CO: UMA LlSTA DE CADERNOS 

A melhor maneira de ir adiante e abordar a quinta [onte de incerteza 

e simplesmente nao perder de vista todos os nossos movimentos, mesmo 

aqueles que se referem it propria produ~ao do relata. Nao faremos isso em 

nome da reflexao epistemica nem por indulgencia narcisista com nossa 

propria obra, mas porque doravante tudo sao dados: do primeiro telefone

ma it possive! entrevista, ao primeiro encoutro com 0 consultor, as primei

ras corre,oes feitas pelo cliente numa proposta de concessao, ao lanyamen

to de um program a de busca, it primeira lista de lacunas a preencher num 

questionario. Fieis a logica de nosso interesse par relatos textuais, talvez 

seja Ilti] enumerar as diferentes cadernos [notebooks] que e preciso manter 

- manuais ou digitai s, isso ja nao importa muito.J90 0 prin1eiro caderno 

190 Uso "caderno" lnotebookl metaforicamcnte, pois cia agora pode induir arquivos di · 
gitais, /limes, enlrevistas e websites. 
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deve ser um diario da pr6pria pesquisa. E a (lI1ica maneira de documentar 

a transforma~ao sofrida quando se empreende LUlla viagem. Anota~iies. 
rea~iies ao estudo por parte de outros. surpresas ante a novidade do cam

po etc. devem ser documentadas 0 mais regularmente passive!. Sem isso. 

o experimento artificial de comparecer ao campo. de deparar corn urn 

novo estado de coisas .logo se perdeni. Mesmo anos depois. deve ser ainda 

exequive1 saber como 0 estudo foi concebido. que pessoas foram contata

das. a que fontes se teve acesso. em qu e data. e por ai afora. 

o segundo caderno deve ser mantido para reunir informa~iies de tal 

.modo que se torne possivel. simultaneamente. registrar todos os itens em 

ordem cronol6gica e enquadr:\-Ios em categorias que depois se transfor

madio em arquivos e subarquivos mais precisos. Hoje existem incontaveis 

softwares que preservam essa especificaqao contradit6ria; mas criaturas 

antiquadas cOmo eu ja se beneficia ram muito da transferencia tediosa de 

dados para fichas. Nao importa a solu~ao. 0 movimento de um quadro 

de referencia para outro sen! grandemente facilitado. caso 0 conjul1to de 

dados pennane,a intacto e disposto no maximo de arranjos passive!. Esta 

e a unica maneira de nos mostrarmos tao tlexiveis e articulados quanta 0 

pr6prio tema a ser atacado. 

o terceiro cademo deve estar sempre a mao para registros ad libitum. 

A unica adequa,iio que se deve buscar para resolver problemas complicados 

nao pode ser obtida sem a e1abora~ao continua de desenhos e esbo~os. Nao 

e viavel reunir dados para um determinado periodo e s6 entao come~ar a 

registra-Ios. Quando elaboramos urn texto. corremos 0 risco de incidir na 

linha que divide pesqllisa e relat6rio. Aquila que brota espontaneamente do 

teclado sao generalidades. cliches. defini~iies transportaveis. relatos provis6-

rios, tipos ideais, explicaqoes contundentes, abstraC;6es; em suma, a materia a 

partir da qualmais generos sociais se registram sem esfor~o. Para se contra

par a esta tendencia sao necessarios esfor~os redobrados. do contnlrio nao se 

interrompe a escrita automatica; nao e mais f"cil escrever relatos textuais do 

que. num laborat6rio. descobrir 0 plano experimental correto. Mas ideias. 

par:\grafos. metMoras e tropos costumam irromper aD acaso no curso dos 

196 

Bnm!) LII/our 

estudos. Se nao Jhes concedemos um lugar e uma valvula de escape. eles 

se perder:io au. pior ainda. comprometerao a trabaJho arduo de coleta de 

dados, misturando a metaJinguagem dos atores COIn ados analistas. Assinl, 

Ii sempre boa prMica reservar urn espa~o as muitas ideias que podem nos 

OCOlTer, embora s6 as usemos anos Blais tarde. 

o quarto caderno deve ser mantido euidadosamente para registrar 

as efeitos do relata escrito nos atores cujo Illundo tenha sido desdobrado au 

unificado. Esse segundo experimento. acrescentado ao trabalho de campo. 

Ii imprescin<iiveJ para averiguar como urn relato desempenha seu papel de 

unir 0 socia l. 0 estudo pode ler fim. mas a experimento continua: 0 novo 

relata acrescenta sua a<;50 performativa a todos os outros e isso tambem 

produz dados. Mas pessoas estudadas nao tem a direito de censurar a que 

foi escrito a seu respeito. nem 0 analista goza do espantoso privilligio de 

ignorar 0 que seus "inform antes" dizem sobre as forc;as invisiveis que os 

levam a agiL Ao contr:lrio: uma nova negocia~50 se inicia para determi

nar as ingredientes de que urn mundo comum possa ser feito - au nao. I
" 

Como a relevancia de um relata de risco pode oconer bern mais tarde. suas 

pegadas precisam ser igualmente docul11entadas. 

Ialvez seja decepcionante para 0 leitor constatar que as grandiosas 

questoes da [orma<;ao de grupos. a,ao. metafisica e ontologia. passadas em 

revista ate agora, tenl de ser abordadas com recursos nao Inais grandiosos 

que pequenos cadernos mantidas durante tad a 0 procedimento artificial 

do trabalho de campo e das pesquisas. Mas ja adverti 0 leitor: nao ha nada 

mais gratificante que isso e nao se pode ir mais depressa. Afinal. Arqui

medes s6 precisava de ltln ponto de apoio para erguer a mundo. Einstein 

s6 equipou seus observadores com uma regua e lIlll cronometro. Por que 

exigiriamos equipamento mais pes ado para percorrer finos condutos es-

191 Veja -se quanta tempo passou do lungo experimcnlo desde os estudos cienliflcos 
lias primeiras publica\"oes ate as Guerras de Ciencia. No entanlo, COIllO mostrei no 
capitulo anterior, sem uma dOCUll1enla~ao cuidadosa 0 experimento <.l os estudos 
dentlficos teria sitlo em vao. 
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curos escavados par formigas? Se voce nao quer tamar not as e registnl-Ias, 

entao nao se meta com a sociologia: esse e 0 unico meio de alcanyar um 

pouco mais de objetividade. Se os relatos textuais nao forem considerados 

"suficientemente cientfficos", replicarei que, embora nao parec;am cienti

ficos de acordo com a definic;ao surrad. do adjetivo, estao bem de acordo 

com aquela que nos interessa aqui: eles tentam capta r alguns objetos re

calcitrantes com muita exatidao, gra<yas a um recurso artificial, ainda que 

esse ernpreendimento nao leve a nad a. Ah, se pelo menos urna frac;ao da 

energia reservada ern ciencia social ao comentario de nossos em inentes 

predecessores fosse convertida em trabalho de campo! Garfinkel nos ensi 
nou: a pratica e tudo. 

DESDOBRAMENTO, NAO CRiTiCA 

Acrescenta r algo de maneira desordenada a um relato confuso sobre 

um mundo complicado nao pareee atividade das mais gloriosas. Mas nao es

tamos em busca de gl6ria: ° objetivo, aqui, e produzir uma ciencia do social 

adaptada it especificidade do social, da mesma maneira que todas as outras 

ciencias precisaram inventar meios torttlosos e artificiais para abordar com 

exatidiio os fen6menos especificos que pretendiam entender. Se 0 social ci r

cula e e visivel apenas quando brilha atraves das concatenac;oes de mediado

res, isso e 0 que tem de se r reproduziclo, cultivado, deduziclo e comunicado 

por meio de nossos relatos textuais. A tarefa consiste em desdobrar os atores 

como redes de media,oes - dai 0 hifen na palavra composta "ator-rede". Po

sicionalllento nao e "simples descri<yao», nem a mesnla coisa que C(desvei.a-
t » c, I " d "C men 0 ) pe as costas os atores ou .oryas sociais em ac;ao". No maximo, 

lembra a amplifica<;ao RCP de urna pequena amost .... de DNA.192 Mas 0 que 

192 Ver Law, After Method, p. 11 2. Ver tam hem 0 bonito tenno "enactment" usado por 
Mol e "choreography" em Charis Cussi ns (1996), Ontological Choreography: Agency 
through Ol~ectificatio1l hI IlJfertility Cli llics. 
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ha de tao errado assim com as "simples deseriyoes"?!93 0 born texto nUI1-

ea e um retrato nao mediatizado daquilo que descreve - nenl sequer e urn 

retrato.''' Sernprc faz parte de um experimento artificial para reproduzir e 

subJin har os tra,os gerados por testes em que os atores se tornam media

dores ou os mediadores sao transformados em fieis intermediarios. Niio ha 

nada menos natural do que sair a campo e ficar como uma mosca na pa

rede, distribuir questionarios, desenhar mapas, vasculhar arquivos, gravar 

entrevistas, fazer 0 papel de observador-participante, compilar estalisticas e 

navegar pela Internet. Descrever, inscrever, nanar e redjgir relatorios finais 

e tao pouco natural, complexo e penoso quanto dissecar lagartas ou man

dar um telesc6pio ao espac;o. Se voce achar os experimentos de Faraday es

tranhamente artificiais, que tal as expedic;oes etnograficas de Pitt-River? Se 

considerar esquisito 0 laborat6rio de Lord Kelvin, que dizer de Marx com

pilando notas de rod ape na British Library, de Freud pedindo a seus pacien

tes para fazer livres-associa,oes em seu diva vienense ou de Howard Becker 

aprendendo a tocar jazz para tamar notas sobre 0 modo de executar essa 

musica? 0 simples ato de registrar alguma coisa no papel ja representa uma 

imensa transforma,ao que requer tanta habilidade e ar tifkio quanta pintar 

uma paisagem ou provocar uma complicada reac;ao bioquimiea. Nenhum 

pesquisador deve achar humilhante a tarefa de deserever - que, muito pelo 

contnlrio, e a realiza<;:ao maxin1a e mais rara. 

No entanto, suspeitamos que, casu insistamos no ato de desere

ver, alguma coisa falte por "nao Ihe termos acrescentado" a chamada 

"expLi ca,ao". Mas a oposi,iio entre descri,ao e expJica<;iio e outra des 

sas falsas dicotomias a serem postas para dormir - sobretudo quando 

193 A /10<;:5.0 utH de "dcscri~ao densa" chama a aten<;ao para os dClaUles, mas nao neces~ 

sariamente para 0 estilo. "Densidade" ueveria signilicar tambem: "Jun lc i 0 bastan ~ 

Ie?" Deveria dar a palavra "reuniao" UI11 sentido politico, algo que abordaremos na 
Cond usao. 

194 Ver Joseph Leo Koerner (1997), 11Je Moment afSelf-Portraiture ill Germa/! Rellais· 
Sallee Art. 
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"expliea~aes socia is" e que sao tiradas do asilo. Ou as redes que torn am 

possivel urn est ado de coisas sao plena mente desdobrndas - e, nesse caso, 

acrescentar lima explicac;:ao seria sliperfluQ - ou "acrescentamos uma ex

plica~ao" declarando que outro ator ou rator deve ser levado em conta, de 

sorte que a descririio avance mais um pas so. Caso a descri~iio precise de 

explica~ao, entao ela e ruim. Ha uma exce~ao, porem: quando se refere a 

um estado de coisas bastante estavel, em que alguns atores desempenham 

de fato 0 papel de intermediarios plena mente determinados - e, pOl·tan

to, plenamente "expli cados", Mas, af, retornamos aos casos mais simples 

e pre-relativistas. Essa nova desconfian~a em rela~iio a explica~6es "acres

centadas" a descri~6es e importante porque, em gera l, justamente quando 

se invoca lima Uestrutura" e que a sociologia do social in sinua sua causa 

redundante. Tao logo um lugar e enquadrado numa "estrutura", tudo se 

torna racional com demasiada rapidez e as expl i ca~6es come~am a fluir 

J11uito Iivremente. 0 perigo e tanto maior quanta esse e 0 momento 0 mais 

das vezes escolh ido pela sociologia critica, sempre relegada aos bastidores, 

para assumir as explica~aes sociais e substituir os objetos a serem explica

dos por atores "for~as sociais" irrelevantes, versateis ruins demais para se 

ver ou que nao suportam ser mostrados. Bem a manei ra do "sexo seguro", 

cultivar a descri~ao nos protege do contag io das explica,6es. 

Aqui, de novo, esta a tentativa de imitar uma visno [alsa das ciencias 

naturais que prejudiea as socia is: sempre se sente que a descri,ao e dema

siado particular, demasiado idiossincralica, demasiado localizada. Mas, ao 

contrario do proverbio escolastico, so ex iste ciencia do particular. '95 Para 

se estabelecerem conexoes entre lugares, cumpre recorrer a mais descri

~aes e nao apelar para entidades vagas como Sociedade, Capitalismo, Im

perio, Normas, I ndi vid ualismo, Campos etc. Um bom texto deve provoear 

195 Monografias de ciencia social s50 uma das conlribuic;6cs de T<lrde. Ver Tarde 
( 1899/2000, p. 92), Social Laws. Segundo a visao gemJ das sociedades de Tarde, as 
sociedades humanas sao tlpicas par causa do pequeno ntllnero de agcntes que mo
bilizam, contrariamcnle a biologia Oll a fisica, que tralam de bi lhoes e hithoes de 
elementos. Portanto, estudar 0 social e descohrir 0 particular. 
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nUIll bOIll leitor est. rea~iio: "Por favor, Illais delaliles, quero m.is deta

lhes". Deus esti no pormenor, como tudo 0 mais est;\. - inclusive 0 Oiabo. 

o nome do jogo nao e redu~ao, mas "irredu,ao". Como Tarde nunca se 

cansou de dizer: "Existir e diferir". 
Oesdobrar significa simpJesrnente que, no relato conclusivo da pes

quisa, 0 numero de atores precisa ser aumentado; 0 leque de agencias que 

levam os atores a agir, expandido; a quantidade de objetos empenhados 

em estabilizar grupos e agencias, multiplicada; e as eontroversi.s em torno 

de questaes de interesse, mapeadas. S6 aqueles que nunca tentaram escre

ver sobre mediadores, em vez de intennediarios, aeharao essa tarefa fa

cit. parecida com uma ((mera descric;:iio". Para nos. no contni rio, ela ex ige 

tanta inventividade quanto wn experimento de laboratorio, • cada novo 

caso em estudo - com laxa de ex ito igualmente baixa. Se tivermos sucesso, 

o que nao e autom;\.tico nem se obtem simplesmente rabiscando "PhD" ao 

pe da assinatura, um bom relato realizara 0 social no mesmo sentido em 

que alguns partfeipes da a,ao - pela controvertida media,ao do autor -

serao cOYll/ocados para poderem ser munidas. Isso nao parece grande coisa, 

mas nao e nada desprezive!. 
o problema e que os cientistas sociais altern am quase sempre en

tre a i1ybl'is - todos querem ser a Newton da ciencia social ou 0 Lenin da 

mudan,. da sociedade - e 0 desespero. Oesprezam-se por viver empilhan

do relatorios, historias e estatisticas que ninguem lenl. Mas a escolha entre 

maestria completa e irrelevancia absoluta e muito superficial. lnfelizmen

te, para 0 autor, 0 texto escrito nao faz mais sentido do que, para 0 chefe 

de um laboratorio de qufmica, querer ser importante aos olhos do lnstitu

to Nacional de Sallde. A relevancia, como tudo 0 mais, e uma conquista. 

o relato e importanle ou nao, dependendo da quantidade de trabalho execu

tado para que suscite interesse, ou seja, se destaque entre os outros.''' E isso 

196 Os estudos cicntificos st.-guiram muitas das estrategias criadoras de relevanc ia l1as 
ciencias exatas c registraram intlnlCrOS fracassos. Ver Michel Calloll (1989), La Sci
CIICC et Ses Reseal/x: GeY/!!se et Circulatioll des Faits Scientijiques, e John Law (2U02), 
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exatamente 0 que as cinco incertezas, acrescentadas juntas, podenl revelar: 

de que e feito 0 socia I? 0 que age quando esta mos agi ndo? A que tipo de 

agrupamento pertencemos? Que queremos? Que especie de mundo estamos 

dispostos a partilhar? Tais perguntas sao feitas nao apenas pelos estudiosos, 

mas tambem por aqueles que eles estudam. Nao e que nos, cientistas socia is, 

sa ibamos a resposta oculta por mls dos atores, nem que os "proprios atores" 

a conhe~am . Na verdade, ningw}m tem as respostas - que, por isso mesmo, 

precisalll ser coletivamente encenadas, estabilizadas, revistas. Assim, as cien

cias sociais sao absolutamente indispensaveis para 0 reagrupamento do so

cia l. Sem e1as ignoramos 0 que temos enl comUlll , as conexoes grac;:as as quais 

estamos agrupados, 0 modo como poderemos viver num mesmo mundo. 

Para obter essas respostas, todo artificio novo e bem-vindo, inclusive 

a modesta illterpretafao do cientista social. 0 fracasso nao e mais certo que 

o exito. Merece uma chance. Justamente porque as cinco fontes de incerteza 
estao encaixadas uma na outra, 0 relatorio escrito por llln colega humilde, 

que nem mesmo enverga 0 jaleco branco, pode fazer a diferen~a . Pode per

mitir a encena~ao provisoria das conex6es que conseguiu desdobrar. Oferece 
urn lugar art ificial (0 relato textual) que talvez solucione, para determinado 

publico, a questao do mundo comum ao qual pertence. Reunidos a volta do 

"Iaboratorio" do texto, alltores e leitores come~am a tornar visfveis os dois 

mecanismos que explicam a pluralidade de associa~6es a serem levadas em 

conta e a estabi li za~iio Oll unifica~ao do mundo onde gostariam de viver.'97 

De um lado, tudo nao passa de resmas de papel borradas de tinta ou quei

madas por raios laser; de outro, e uma institui~iio modesta e preciosa que 

apresenta - ou melhor, reapresenta - 0 social a sells participantes, a fim de 

realiza-lo, dar-Ihe forma. Nao e rnuito; mas pedir mais as vezes e conseguir 

menos. Certas "explica~oes fortes" podem se revelar menos convincentes do 

que outras mais fracas . 

Aircraft Stories: Decentering the Object ;'1 Tecll1loscietlce. Para a Ilo~ao de interesse, 
vcr tambem Stengers. Power tlrld 1l1Vellfiol1. 

197 Essas duas fun<;:oes integram a definiyao de PQlit ica. Vcr, Co nclusao. 
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Na ultima pagina de seu livro sobre sociologia da ciencia, Pierre 

Bourdieu (2001) define a possibilidade, para 0 sociologo, de alcan~ar a ce

lebre visao panoramica de Deus apos livrar-se de todas as perspectivas por 

meio de uma extrema apliea~ao da reflexao critica: 

Embora [0 soci6logo] cleva aC311telar-se, Sf cIe nao se esquecc.r de que, 
como qllalquer ou lro cientista , cleve empenhar-se c.m constrUir a p~rs
pectiva scm perspecti v3 da cie ncia, como agente s?clal esla t.ambem I1lS
talado dentro do objeto quc tomoll como sell obJeto e, nessa base. ~e~l1 
uma perspectiva que nao coi ncide com ados outros, nem C0 111 a VIS3.0 

abrangente do observador sem idivino quc pOd.e alcan<;ar, c.aso a~ eXI 

ge llcias do campo sejam satisfcitas. Ele sabel POlS, que a partlCulandade 
das ciencias socia is ex ige que trabalhe (como eu fiz no caso d~ clo,n:t e 
do esfor<;o naS medita<;c>es pascalinas) para crigir lima ver.d~de cl,cl:tIhca 
capaz de inlegrar a visao do obscrvador e a verdade da ,v lsao pratl.ea ~o 
agente Duma perspectiva dcsconhecida como tal e posta a prova na tlusao 
do absoluto. 

Essa e talvez a versiio mais honest a jamais dada do sonho da socio

logia critica, escrita poucos meses antes do desaparecimento prematuro de 

Bourdieu. 

Angustiar-se por causa da efid.cia potencial dos textos sOClol6gicos 

e revelar fa lta de modestia ou de ambi~50. Para dizer 0 minimo, 0 exito 

das ciencias socia is em sua disselnina<;ao pelo 1l1undo socia l parece ma is 

inlpressionante que a expansao das ciencias naturais e dos equipamentos 

tecnologicos. Conseguirfamos superestimar as mudan~as no modo como 

cada um de nos agora "tern um genero", delineado pelos textos modestos 

dos pesquisadores feministas? Quanto sabedamos do "Outro", sem os re

latos dos antrop610gos? Quem mensuraria seu passado, sem a colabora~50 
dos arqueologos e historiado res? Quem navegaria, sem 0 concurso dos ge

ografos? Quem teria um inconseiente, sem os psicologos? Quem saberia 

que teve lucros, sem 0 conlador? Sem dllvida, os textos parecem um meio 

muito pobre de deslocar-se entre os muitos quadros de referencia contra

ditorios -111as sua eficacia nunca e superada pelas expliea~6es socia is, rnais 
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grandiosas e pujantes, propostas para humilha-Ios. Nao e pOl' ser inca paz 

de tomar 0 lugar do Deus da ciencia social, capaz de ludo abarcar e ludo 

ver, que 0 soci61ogo cleva ticar presQ) cego, numa cela eSCura. Nos, como as 
formigas, 11aO devemos 50nhar nem com 0 Cell nem com 0 inferno, pais ha 
muita coisa a ser feita neste mundo. 
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DA DIFICULDADE DE SER UM 
ANT: INTERLUDIO NA FORMA 

DEDIALOGO 

o professor em seu escrit6rio na London School of Economics, 

numa tarde escura de ten;a-feira, em janeiro, antes de subir para 0 Bea
ver e tamar unl drinque. Ouve-se uma batida suave, mas insistente. Um 

aluno entra, 198 

AlwlO: Incomodo? 

Professor: De forma alg uma. Estou em servi<;o. Entre e sente-se. 

A: Obrigado. 

P: Voce parece ... um pouco confuso? 

A: Bem, e verdade. Devo dizer que acho meio dificil aplica r a Teo";a 

do Ator-Rede ao meu estudo de caso sobre empresas. 

P: E nao e para menos! Ela nao se aplica a coisa alguma. 

A: Mas nos ensinararn .. . Quero dizer.. . Parecia lima coisa importan

te. Entao nao se rve para nada? 

P: Pode servir, desde que nao se "aplique" a isto ou aquilo. 

A: Desculpe, mas 0 senhor esta propondo algum tipo de paradoxo 

Zen aq ui? Devo dizer que sou apenas um aluno de doutorado em Estudos 

198 Uma versao deste diaglogo cncontra-se em Tlu Social Study of Ill/ormatioll alld 
COllll1H/lJiwtiOI1 Techllology, editado pur C. Avgcrou, C Ciborra c F. E Land, Oxford 
University Press, 2004, p. 62 ·76. 
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Organizacionais, portanto nao espere ... Tambem nao conhe,o muita coisa 

dos franceses, soli urn pouco dos Thousand Plateaus que, alias, nao enten
di muito bern ... 

P: Lamento, mas nao estava querendo ser sutil. Queria dizer apenas 

que a ANT e antes de tudo um argumento nega/ivo. Noo afirma nada de 
positivo sobre nenhum assunto. 

A: Mas entao 0 que ela pode fazer por mimi 

P: 0 melhor que ela pode fazer pOl' voce e di ze r algo como: "Quando 

seus informantes misturarem informa,ao, hardware, psicologia e politica 

numa frase, nao a divida em pedacinhos isolados; tente acompanhar a se

quencia dos elementos que pareceriam totalmen le incomensunlveis caso 

voce adotasse 0 procedimento normal ". Isso e tudo. A ANT nao pode Ihe 
dizer positivamente 0 que seja a sequencia, 

A: Mas entao por que eia e chamada de teoria, se nao diz nada a 
respeito das coisas que estudamos? 

P: E uma teoria, e muito salida, a meu ver - mas sobre como estudar 

as coisas, ou antes, sob re como nao estuda-Ias. Melhor ainda: sobre como 
conceder aos atores espa,o para se expressarem. 

A: 0 senhor quer dizer que outras teorias sociais nao fazem isso? 

P: De certo modo, sim. E por ca ll sa de sua propria for,a: sao oti 

mas ao afirmar coisas substantivas sobre a composi<;:ao do l11undo so

cia l. Na maioria dos casos, isso e bom; os ingredientes sao conhec idos; 

seu repertorio deve permanecer limitado. Mas nao funcionam quando 

tudo mud. rap idamente. Nem para estudos organizacionais, estudos 

da informa,ao, marketing, estudos de ciencia , tecnologia ou adminis

tra ,ao, cujos Iimites sao terriveimente vagos. A ANT e necessaria para 
topicosnovos. 

A: Mas meus agentes, isto e, as pessoas que estou estudando na em

presa, formam uma serie de redes. Estao ligados a muitas outras coisas por 
toda parte ... 

P: Pois esse e justa mente 0 problema! Voce nao precisa da Teoria 

do Alor-Rede para afirmar is so. Qualquer teoria socia l disponivel 0 faria . 
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E pura perda de tempo recorrer a llll1 argumento tao bizarro apenas para 

mostrar que seus informantes «formam uma rede", 

A: Mas formam ! Formam uma rede! Veja, andei tra~ando suas co

nexoes: chips de computador, pad roes, educa~ao, dinheiro, recompensas, 

paises, culturas, salas de reuni6es empresa riais, tuda! Nao descrevo assinl 

luna rede, no sentido que 0 senhor Ihe atribui? 

P: Nao necessariamente. Concordo que isso pareee tremendamente 

confuso, sobretudo por culpa nossa - inventamos uma palavra abom ina

vel. Mas voce nao deve confundir a rede desenhada pel a descri~ao com a 

rede usada para descrever. 

A: De novo!? 

P: Voce sem duvida aceitara que rabiscar com um lapis nao e 0 mes

ITIO que rabiscar a forma de unl lapis, E a mcsma coisa conl esta palavra 

ambigua: rede. Recorrendo a Teoria do Ator-Rede, voce pode descrever 

algo que de modo algul11lembre uma rede - um estado de espirito indivi

dual, uma pe,a de n1<\quina, uma personagem de fic,ao; ao contrario, pode 

descrever uma rede - metro, esgotos, telefones - nao desenbada no estilo 

Ator-Rede. Voce est a simplesmente confundindo 0 objeto com 0 mt'todo. 

A ANT e um metodo, alias quase sempre negativo; nao diz nada sobre a 

forma daquilo que e desenhado com ele. 

A: Q ue confusao! Entretanlo, os executivos da minha empresa nao 

forma m uma bela, visivel e poderosa rede? 

P: Talvez ... quer dizer, sem dllvida. Mas, e da;? 

A: E dai que posso en tao estuda-Ios com base na Teoria do Alor- Rede! 

P: De novo, talvez sim e talvez nao. Tudo depende do que voce pr6-

prio permite a seus atores (ou melhor, actantes) fazer. Estar conectado, es

tar interconectado ou SCI' heterogeneo nao basta. Tudo depende do tipo 

de a,ao que f1ua de um para outro - dai as palavms "net" [rede] e "\York" 

ltrabalhoJ. Na verdade, cleveriamos dizer "workllet" em vez de "network". 

o que temos de enfatiza r e 0 trabalho, 0 movi mento, 0 Iluxo e as mudan

~as. Mas "network" pegou e as pessoas pensam que estamos falando da 

World Wide Web ou coisa semelhante! 
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A: 0 senhor quer dizer entao que, aD mostrar meus atores relaciona
dos na forma de uma rede, nao estou realizando um estudo ANT? 

P: E exatamente 0 que digo: a ANT lembra mais 0 nome de um 

lapis Oll pincel do que 0 110me de lima forma especifica a ser desenhada 
ou pi ntada. 

S: Mas quando eu disse que a ANT era lima ferramenta e perguntei 
se podia ser aplicada, 0 senhor disse que nao! 

1': Porque ela nao e uma ferramenta, ou mel hoI', pOl'que as fen'amen 

tas nunea sao "meras" ferranlentas a serem aplicadas: sempre l110dificam 
os objetivos que se tem em mente. Esse e 0 significado de "ator". 0 Ator

-Rede (sim, 0 nome e mesmo idiota) Ihe permite produzir alguns eleitos 

que voce nao obteria por meio de algul11a outra teoria social. E s6 0 que 

posso garanti r. Trata-se de uma experiencia muito comum. Tente dese

nhar com urn lapis de grafite ou com carvao e vera a diferen~a; e assar 

tortas num forno a gas ou num Forno eletrico nao e a mesma coisa. 

A: Mas nao e isso que meu supervisor deseja. Ele quer UI11 quadro 
onde colocar me us dados. 

P: Se quer armazenar mais dados, com pre um disco rigido maior. 

A: Ele sempre diz: "Aluno, voce precisa de urn quadro de referencia". 

P: Talvez seu supervisor venda pinturas! Sem duvida, quadros sao 

bans para exibi~iio: dourados, brancos, enta lhados, barrocos, de aluminio 

etc. Mas voce j<l viu algum pintor que inicie slla obra-prima escolhendo 

primeiro a moldura? Isso seria l11eio estranho, nao? 

A: 0 senhor brinca com as palavras. Por "quadro" entendo uma te

oria, urn argumento, um tema geral, um conceito - algo para dar sentido 
aos dad os. Isso e sempre necessario. 

P: Nao, nao e! Diga-me, se X e uma simples "variante" de Y, 11 que 

vale mais a pena estudar: X, qlle e a variante especia l, ou Y, que e a regra? 

A: Provavelmente Y ... mas X tambem, s6 para se saber se e realmente 
lima aplica~ao de ... bem, as dais, creio eu. 

1': Eu fica ria com Y, pais X nao nos diria nada de novo. Se algo e 

apenas uma "instancia de" outro estado de coisas, este e que merece ser 
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estudado. Um estudo de caso que precisa tambcm de lim quadro ... foi mal 

escolhido, para come~a r! 

A: Mas sempre e preciso inserir as coisas num contexto, nao? 

P: Nunca entendi bem a que significa contexto. A moldura faz a 

pintura parecer lnais bonita, atrai 0 olhar, aumenla 0 valor, permite a 

data~ao da obra - mas nao acresccnta nada a pintura em si. A moldura, 

ou contexto, e justa mente a soma de fatores que nao raz diferen~a para 

as dados, nao altera 0 que se sabe deles. Se eu fosse voce, deixaria os tais 

quadros de lado. Contente-se com descrever 0 estado de coisas que tern 

diante dos olhos. 

A: "Contente-se com descrever" ... Desculpe-me, mas isso nao e UI)1 

pouco ingenuo? Nao e exatamente 0 tipo de empirismo au realismo contra 

o qual fomos ac1vertidos? Eu pensava que seu raciocinio era mais sofistica

do que isso. 

1': Por achar que a desc ri~ao e f<leil? Talvez a esteja conFundindo 

com series de cliches. Para cad a cern Iivros de comentarios e argumentos, 

existe lim de descri~ao. Deserever, observar urn estado de coisas concreto, 

descobrir 0 unico relata adequado a uma situa~ao, sempre achei isso muito 

desgastante. 

A: Confesso que me sinto perdido. Ensinaram-nos que h<l dois tipos 

de socioiogia, a interpretativa e a objetivista. 0 sen hoI' nao querera dizer 

que adota 0 tipo objetivista, nao? 

P: Adivinhou! Sim, nao hi duvida. 

A: 0 senhor? Mas disseram-nos que era uma especie de relativista! 

Teria afil'lnado que nem as ciencias naturais saO objetivas. Certamente pre

fere a socioiogia interpretativa por causa dos patHOS de vista, da multiplici

dade de posturas e pOI' ai afora. 

1': Nao simpatizo nada com as tais sociologias interpretativas. Nada. 

Ao contn\rio, acredito firmemente que as cieneias sejam objetivas - que 

mats poderiam ser? Elas tratam de objetos, nao? Eu s6 disse que os obje

tos talvez sejam mais complicados, condensados, mll1tiplos, complexos e 

intricados do que as "objetivistas", como voce diz, gostariam que fossem. 

209 



Rcagregaru/o 0 SOCill/ 

A; Mas e exatamente isso que as sOciologi as ((i nterpretativas" sus
tentam, nao? 

P: Oh, nao, de modo algum! Elas diriam que desejos humanos, sig

nificados humanos, inten,6es humanas etc. introduzem certa "tlexibilida

de interpretativa" num mundo de objetos infiexiveis, de "puras relayoes 

causa is" au de ((conexoe5 estritamenle Inateriais". Is50 nao e de modo al

gum 0 que estou dizendo. Diria, antes, que este computador aqui na minha 

mesa, esta tela, este teclado, sao objetos feitos de varias camadas, tanto 

quanta voce, ai sentado com seu corpo, sua linguagem, suas preocupa

,oes. E a proprio objeto que acrescenta mult iplicidade, ou melhor, a coisa, 

a ·'reuniao". Quando voce fala em hermeneutica, par rnais precal1~.6es que 

tome, sempre alguem dint: "Mas, e claro, existem tamiJem coisas 'natura is', 
'objetivas', que nila sao i nterpretadas' )). 

A: Era justamente isso a que eu ia dizer! Nao ex istem so realidades 

objetivas, mas tambem subjetivas! Dai precisa rmos dos dois tipos de teo
rias sociais ... 

P: Esta venda? A armad ilha de sempre: "Nao so ... mas tambem". Ou 

voce estende 0 argumento a tudo, tornando-o inutil- "interpretacrao" vira 

sinonimo de "objetividade" - ou 0 Iimita a um aspecto da reaUdade, 0 hu

mano, e entao voce esta perdida ... uma vez que a objetividade esta sempre 

do autro lado do muro. Naa faz diferen,a considerar esse Olltro lado mais 

rica ou mais pobre; de qualquer modo, esta fora de aleance. 

A: Mas a senhor nao negad que tem tambem seu posta de observa

<;:ao, que a ANT tambem esta situada el11 algum lugar, que a senhor tam

bem acrescenta uma camada de interpreta,ao, uma perspectiva ... 

P: Oh, nao, par que eu "negaria" isso? Mas, e dai? 0 melhor de um 

posto de observa,iio e que voce pode permanecer nele e modifid-Io! Par 

que eu me "apegaria" a ele? De onde estao, aqu i na Ter ra, os astranomos 

dispoem de uma perspectiva muito Iimitada. Tomel11os por exemplo Gre

enwich, a observatorio sit uado rio abaixo. Ja esteve 1<11 E urn bonito lugar. 

No entanto, os astronomos procuraranl alterar essa perspectiva recorren

do a instrumentos, telescopios, satelites. Podem agora desenhar a mapa 
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da distribuic;ao das gahlxias por todo a universo. Otil11o, nao? De-me um 

posta de observa,ao e eu ihe mostrarei dezenas de manei ras de desloca

-10. Ou,a bem: toda essa oposi,ao entre "ponto de vista" e "visao a partir 

de lugar nenhum" pode ser ignorada sem nenhum problema. E tambem a 

direren,a entre postura "interpretativa" e pas lura "objetivista". Deixe de 

lado a hermeneutica e volte ao objeto - au melhor, a coisa. 

A: Mas sempre estarei limitado par meu posta de observa,ao fixo, 

par minha perspectiva, por minha subjetividade. 

P: Sem duvida! Mas quem the disse que "ter um posta de observa,iio" 

significa "estar limitado" ou, especia l mente, "subjetivo"? Quando voce vai 

ao exterior e avista os sinais "Belvedere 1)5 kIn". "Panorama", «( Bella vista" 

e finalmente chega ao lugar emocionante, isso sera acaso prova de seus 

"lunites subjetivos"? Nao, a coisa em si, 0 vale, as picos, as estradas e que 

lhe permitem agarrar, segurar, apreender. A melhor prova disso e que, dais 

metros abaixQ, voce nao ve nada par causa das arvores e, dois metros aci

rna, nao ve nada pur callsa do estacionamento. No entanto, continua com 

sua "subjetividade" limitada eleva cOllsigo exatamente 0 mesmo "posta 

de observa,ao"! Voce tem varios pontos de vista de. uma estatua pOl·que a 

propria estatua e tr idimensional e Ihe permite - sim, permite - gir.r em 

torno dela. Uma coisa suporta diversos pontos de vista quando e bastante 

complexa, intric.da, bell] organizada e bela - objetival11ente bela. 

A: Todavia, com certeza nada e objetivamente belo. A belez. tem de 

ser subjetiva; gosto e cor, relativos ... Ca ramba, estou perdido de novo! Mas 

entao por que perder tanto tempo nesta escola combatendo a objetivismo. 

o que a senhar diz nao pode estar certo. 

1': Porque as coisas que as pessoas chamal!) de "objeti vas" sao, 

a mais das vezes, cliches de elementos concretos. Nao temos boas descri

<;oes de coisa alguma: do que seja urn computador, um software, urn siste-

111a fannal, um teoren1H, uma empresa, lim lnercado. Nao sabenl0s quase 

nada sabre a que vem a ser esse negocio que voce estuda, uma organiza

pla. Como . distingui damos das crno<;oes humanas? Portanto, ha duas 

maneiras de criticar a objetividade. Vma delas consiste em afastar-se do 
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objeto em dire~ao ao ponto de vista hurnano subjetivo. Mas e sobre a outra 

dire~ao que estou falando: a volta ao objeto. Os positivistas nao possllem a 

objetividade. Um computador descrito por Alan Turing e bemmais rico e 

bern rn ais interessante que os descritos na revista Wired, naa? Como vimos 

em classe ontem, a fabri ca de sabao descrita por Ri chard Powers em Grain 

parece mais viva do que tudo quanto se Ie nos estudos de caso de Harvard. 
o segredo e retornar ao empirismo. 

A: Ainda assim, sou limitado por min i,. vi sao. 

P: Claro que e. Mas, de novo, e dai' Nao vi nessa conversa de fi ca r 

"limitado" a propria perspectjva. Todas as ciencias inventaram meios de 

deslocar-se de um ponto de vista a outro, de urn quad ro de referencia a 

Olltro, gra~as a Deus: a isso se chama relatividade. 

A: Ai esta! Entao 0 senhor se confessa um rel ativista! 

P: Mas claro, que mais eu podia ser? Se quero agir como cienti sta e 

alcan~ar a objetividade, tenho de saber passar de urn quadro de referencia 

a outro, de um posto de observa<;ao a outro. Sem esses deslocamentos, Ii
caria Iimitado a meu proprio ponto de vista para sempre. 

A: Entao associ a objetividade a relativismo? 

P: A "relat ividade". Sim, sem dllvida. Todas as ciencias fazem 0 mes
mo. A nossa tambem. 

A: Mas qual e a l10ssa maneira de alterar pon tos de vista? 

P: Ii Ihe disse, estamos no negocio de descr i~oes. Os outros traba

Iham com cliches. Pesquisas, investiga~6es, trabalhos de campo, arquivos, 

recenseam entos, seja hi 0 que for - nos vamos, ouvin1os, aprendemos, pra

ticamos, tornamo-nos competentes, mudamos de opiniiio. Muito simples, 

de fato: a isso se chama pesquisa. Boas pesquisas sempre produzem um 

monte de descri~6es novas. 

A: Mas eu ja tenho um monte de descri<;6es! Estou me afogando 

nelas, eis 0 meu problema. Por isso me sinto perdido e achei que era boa 

ideia procurar 0 senhor. A ANT pod era me ajudar com essa montanha de 

dados? Prec iso de um quadro de refe rencial 
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P: "Meu reino pOl' um quadro de referencia!" Muito comovente; 

aeho que entendo seu desespero. Mas nao, a ANT nao serve para isso. Seu 

principal postulado e que os proprios atores fa zem tudo, inclusive seus 

quadros de referenda, suas teorias, seus contextos, sua metafisica, ate suas 

ontologias. Assim, 0 rumo a seguir senl, temo eu, mais descr i~6es. 

A: As deseri<;6es, porem, sao muito compridas. Eu preferiri a explicar. 

P: Esta vend o? Por isso discordo de boa parte do ensino em ciencias 

sociai s. 

A: Discordaria da necessidade, para elas, de expliear os dados que 

acumulam? Eo senhor ainda se considera urn cienlista social e um obje

tivista! 

P: S6 0 que sustento e que, se sua descr i<;ao precisa de uma explica

<;ao, nao e uma boa descri<;ao. Apenas as descri<;6es ruins precisam ser ex

plicadas. to tudo mui to simples, na verdade. 0 que se entende, quase sem

pre, por "explica<;iio social"? 0 acrescimo de outro ator que transm itira aos 

ji descritos a energia necessAria para agir. Mas se voce liver de ac rescentar 

algum, entao a rede nao esta completa. Ese os atores ja reunidos nao pos

sui rem energia suficiente para agir, n50 sao "atores", e Sit11 111eros inter

mediarios, bobos, fantoches. Nao fazem nada e nao deveriam constar da 

descri<;iio. Nunca vi uma boa descri<;iio que precisasse de explica<;ao. Mas 

ja li centellaS de descri<;6es ruin s que nada lucraram com 0 acrescimo de 

um monte de "expLi ca~6es". E a ANT nao ajudou. 

A: lsso e muito angustiante. Eu deveria saber - meus colegas me 

advertiram para nao cutuca r a ANT com vara curta. E agora 0 senhor vem 

me di zer que eu nao deveria sequer tentar explicar coisa alguma! 

P: Eu nao disse isso. Disse apenas que ou sua explica<;ao e relevante 

- e, na pnitica, assinl voce tera. acrescentaclo um novo agente a descric;ao de 

uma rede mais longa do que pensava - , ou 0 ator nao faz nenhuma diferen

<;a e voce estara apenas juntando um c1emento irrelevante que nao melhora 

nem a descri<;ao nem a explica~ao. Nesse caso, jogue-o fora. 

A: Todos os me us colegas, no entanto, os usam. Fala-se em "cultu

ra empresarial da IBM", "isolacionismo britanicd ', "pressao do mercado", 
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«interesse proprio". Por que eu me privaria dessas explicac;:6es contextuais? 

P: Pode mante-Ias de reserva ou usa-las para preencher as lacu

nas de seu quadro que nao fazem nenhuma diferen,a para voce. Nao 

pense, porem, que elas explicam alguma coisa. Na melhor das hip6teses, 

aplicam-se igualmeute a todos as seus atores, sendo portanto superfluas, 

uma vez que nao pod em introduzir uma diferen,a entre eles. Na pior, 

afundam as novos atores interessantes num diluvio de atores velhos. 

Desdobre 0 conteudo com todas as suas conex6es e ted., em acrescimo, 0 

contexto. Como disse Rem Koolhaas, "0 contexto fede". E simplesmente 

uma maneira de interromper a descric;:ao quando se esta muito cansado 
au enfadado para prosseguir. 

A: Esse e justa mente a meu problema: interromper. Preciso tenni

nar meu doutorado. S6 faltarn oito rneses. 0 senhor fala sempre em "rnais 

descri,oes", mas isso rne lembra as curas do Freud: analise sem lirn. Quan

do pararli? Meus atores estao por ail Aonde devo ir? 0 que vem a ser uma 
descri,ao carnpleta? 

1': 6tirna pergunta. Prlitica. Carno naa rne canso de dizer: "Tese boa 

e tese feita". Mas ha outra maneira de parar, aleIn de "acrescentar uma ex
plicac;:ao" ou «inserir nunl quadro". 

A: Equal e 
P: Pare depois de escrever suas cinquenta rnil palavras au qualquer 

que seja a eXigencia aqui; nunca me lernbro qual e. 

A: Oh, rnas issa e rnaravilhasa! Portanta, rninha tese estarli tenni

nada quando estiver carnpleta. Grande ajuda, muita abrigada. Que alivia! 

P: Muita bam voce ter gastada. Falanda serio agora, naa acha que 

qualquer rnetado depende do tipa e do tamanha do texto prometido? 

A: [ssa, POl'em, e um limite textual, naa tern nada a ver com metoda. 

1': Por issa, mais uma vez, discorda da maneira como sao prepa

radas as dautorandas. Redigir textas tem tudo a ver com metoda. Voce 

redige um com tantas palavras em tantas meses com base em varias entre

vistas, em longas horas de abserva,ao, em tais e tais documentos. E tudo. 
Naa ha autra coisa a fazer. 
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A: Nao, fa,o mais que isso. Estuda, aprendo, explico, critico ... 

P: No en tanto, alean,a esses objetivos grandiosos par meio de um 

texto, nao? 

A: E claro. Mas 0 texto e Ull1a ferramenta, lun meio, unla fonna de 

me expressar. 

P: Niia existern ferramentas ou meios, apenas mediadares. 0 texto e 

compacta. Este e um pastulado da ANT, casa haja algum. 

A: Lamento, professor, Inas, corno Ih e disse, nao sei muita coisa des

ses assuntos franceses. Posso escrever em C e ate eln C++, Inas ignoro Der

rida, semi6tica, essas coisas. Nao ereia que a munda seja fe ita de palavras 

e tudo isso ... 

P: Nao Ine venha corn sarcasnlOS. Eles nao combinaln COIn 0 enge

nheiro que voce e. E, para ser franco, tmnbeln nao acredito nessas coisas. 

Voce me pergunta como parar, e eu Ihe diga: a melhar que tem a fazer, 

como dautorando, e acrescentar um texto a urn eerto estada de coisas -

texto que sen! lido por seus orienta dares, talvez par alguns de seus infor

mantes e tres au quatra de seus colegas de dautarada. Ai naa hi fantasia: s6 

realismo. Vma maneira de parar seria "acre seen tar um quadra de referen

cia", uma ((explica~ao"; Gutra, rabiscar a ultima palavra no ultimo capitulo 

da sua bend ita tese. 

A: Fui educada em ciencias! Sou engenheiro de sistemas e naa me 

matriculei em estudos organizacionais para abandonar 0 curso no meio. 

Quera acreseentar diagramas de fluxa, institui,oes, pessoas, mitalogias 

e psicologia ao que ja sei. Estou preparado ate para ser "simetrico", como 

nos ensina a senhar, em rela,ao a esses varias fatores. Nao me venha di

zer, porrm, que pratiear cieneia e contar historinhas bonitas. Acha que 

esse e 0 seu problema. Num momenta e tatalmente abjetivista, talvez 

mesIllo ingenuanlente realista - "apenas descreve" - e, no outro, e total

mente relativista - "conte algumas historias e pronto". [ssa naa e muito 

terrivelmente frances? 

P: Mas par que esta tao irritado? Nao seja tala. Quem falou em "his

tori nhas bonitas"? Eu, naa. S6 disse que voce estava escrevendo uma tese de 
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doutorado. Podera nega-Io? Em seguida, observei que essa tese de doutora

do com tantas palavras - 0 unico resultado duradouro de sua permanencia 
entre nos - e compacta. 

A: E que quis dizer com isso? 

P: Quis dizer que ela nao e apenas lima vidra,a transparente, trans

portando sem deform a-I a alguma infonnac;ao sobre seu estudo. "Nan h;\ 

in-formac;ao, apenas trans-forma,ao." Concord a com esse lema da ANT, 

nao? Ora, ele se aplica tambem it sua tese de doutorado, e claro! 

A: Talvez. Mas 0 que quero saber e em qual sent ido ele me ajuda a 

ser mais cientifico. Nao pretendo abandonar 0 ethos da ciencia. 

P: Sucede que esse texto, dependendo da maneira como for escrito, 

captara ou n"o 0 ator-rede que voce deseja estudar. 0 texto, em nossa dis

ciplina, nao e uma historia, uma historia bonita. E 0 equivalente funcional 

de um laboratorio. E lugar para testes, experimentos e simula,oes. Depen

dendo do que acontec;a ali, haved ou nao um ator e haven! ou nao uma 

rede sendo trac;ada. Isso depende inteiramente do modo como e escrito _ 

e cad a novo topico exige um tipo diverso de manuseio pelo texto. Alguns 
textos estao mortos e bem mortos. Nada acontece neles. 

A: Ninguem mencionou "texto" em nosso programa. Falamos em 
"estudar" a organ iza\ao, n ~lo em "escrever" sabre eIa. 

P: POI' isso Ihe digo: voce estao sendo muito mal orientados nos es

tudos! Nao ensinar aos doutorandos em ciencia social eDITIO escrever seus 

Ph Os e como nao ensinar aos quimicos como realizar experimentos de la

boratorio. Eis 0 motivo pelo qual hoje em dia ja nao ensino, apenas escrevo. 

Continuo repetindo 0 mesmo mantra: "Descrevam. eserevam, descrevanl, 
escrevam". 

A: Ha um problema: nao e isso 0 que meu orientador deseja! Ele 

deseja que meu estudo de caso leve a uma "generalizac;ao utit". Nao se cOn

tentani com "meras descri\oes". Assinl, fazendo 0 que a senhor aconselha, 

terei uma hela descric;ao de um estado de coisas - e 0 que mais? Precisarei 

ainda inseri-Ia num quadro, encontrar uma tipologia, comparar, explicar, 
generalizar. Por isso e0l11e<;o a entrar em panico. 

216 

Bruno Lawur 

P: Deveria entrar em panico apenas se sells atores nao estivessenl fa

zendo a meS111a coisa constantenlente, ativalnente. reAex ivanlente, obsessi

vamente. Eles tambem comparam; eles tambem produzem tipologias; etes 

tambem elaboram pad roes; etes tambem espalham suas maquinas tanto 

quanto suas organizac;oes, suas ideologias, seus estados de espirito. POI' que 

voce bancan! 0 inteligente enquanto etes agem como um bando de idiotas? 

Aquilo que fazem para expandi r, relacionar, comparar e organizar e 0 que 

voce deve descrever. Wio se trata de outra cam ada a acrescentar it "mer a 

descri~ao». Nao tente passar da descric;no it explicac;ao: apenas va em Jrente 
com a descriryao. 0 que voce pens a da enlpresa nao interessa nada . compa

I'ado ao modo como esse peda,o dela conseguiu se expandir. 

A: Entretanto, se meu pessoalnao agir, comparar, padronizar, orga

nizar e generalizar at ivamente, que fa rei? Nada! Nao conseguirei acreseen

tar nenhuma outra explicac;ao. 

P: Voce e demais! Se seus atores nao agirem, nao deixal'ao pistas e 

voce nao obtera infonnac;:ao alguma. E nao tenl nada a dizer. 

A: Entao, nao haven do pistas, devo fica I' em silencio? 
P: Incrivel! Voce levantaria essa questii.o em alguma das ciencias na

turais? Isso parecel'ia absolutamente tolo. Sobrou para 0 cientista social 
alegal' que continuanl explicando, mesmo a falta de qualquer informac;ao! 
Est" rea lmente preparado para manusear dados? 

A: Nao, claro que nao, mas quero ... 
P: Ot imo, pelo menos e mais I'azoavel que a maioria de nossos cole

gas. Nenhuma pista, nenhuma informac;ao, nenhuma descric;iio - e, por
tanto, nenhuma conversa. Ndo tente preencher iacUl1as. E como 0 mapa de 
l1l11 pais no seeulo 16: ninguem foi ate la, ni nguem de Ia voltou - entao, por 
Deus, deixe-o em hranco! Terra incogllita . 

A: Mas, e quanto a entidades invisiveis agindo de maneira oculta? 
P: Se clas agem, deixam pistas. Entao, voce tenl informac;oes e pode

n! conversar sobre 0 assunto. Caso contra rio, bico ca lado! 

A: Ese essas entidades forem reprimidas, negadas, silenciadas? 

P: Nada no mundo Ihe da 0 direito de dizer que elas existem, sem 

apresentar a prova de sua existencia. Essa pro va pode ser indireta, vaga, 
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conlplicada - mas voce precisa dela. Coisas invisfveis sao invisiveis. Ponto 

fi nal. Se fazenl outras coisas mover-se e voce conseglle registrar esses mo
vimentos, entao sao vis!veis. 

A: Prova? Mas 0 que e prova? Essa atitllde nao soa um tanto positivista? 

P: Creio que sim. Haven! algo de proveitoso em dizer que certas coi

sas estao agindo, mas sua existencia nao pode ser provada? Receio que voce 

esteja confundindo teo ria socia l com teoria da conspira~ao - embora, atll
almente, muita ciencia socia l critica acabe nisso. 

A: Porem, se eu nao acrescentar nada, apenas repeti rei 0 que os ato
res dizell1. 

P: Qual a vanta gem de acrescentar entidades invisiveis, que agem 

sem deixar pistas e nao modifi cam em nada um estado de coisas? 

A: Mas preciso induzir os atores a aprender 0 que nao sabem; do 
contnirio, para que os estl1dari a? 

P: Voces, cientistas sociais! Sempre me confundem. Se voce estu

dasse as fonnigas e nao a A NT, esperaria que aprendessem alguma coisa 

de seu eSludo? Claro que nao. Elas sao os mestres, voce e que aprende com 

elas. Voce explica a voce mesmo 0 glle elas fazem, em seu pr6prio benefi

cio ou de outros entomologistas - nao em beneficio delas, que nao ligam 

a minima para isso. 0 que leva voce a pensar que um estudo sempre deve 
ensinar coisas as pessoas estudadas? 

A: Mas se esse e 0 objetivo das ciencias sociais! 10 para isso que estou 

aqui, na escola: para criticar a ideologia da admin i stra~ao, para desmis

tificar os inumeros mitos da tecnologia da infonna,ao, para censmar os 

exageros tecnicos e a ideologia de mercado. Caso contra rio, creia-me, eu 

ainda estaria no Vale do Silicio ganhando muito mais dinheiro - bern, 

talvez nao tanto, pois a bolha explodiu ... Mas, de qualquer modo, tenho de 
proporcionar um pouco de reflexao as pessoas ... 

P: ... que obviamente nao refletiam antes de voce aparecer com seu 
estudo! 

A: De certa maneira, sim. QueI' dizer, nao. EIas fazianl coisas, 111as 

nao sabiam por que. Que hi de errado nisso? 
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P: 0 erro e que selnelhante procedilllento me soa terrivehnente 

enfadonho. Muito do que as cientistas sociais cham am de ureflexao" 

Ii apenas urn modo de fazer perguntas total mente irrelevantes a pessoas 

que fazem outras perguntas para as quais 0 analista nao tem a 111iniula 

resposta! ReHexao nao e 1I1ll dom de nascen,a que voce canega consigo 

56 porque esta na London School of Economics! Voce e sells informantes 

lem preocupa<;6es diversas - se elas se cruzam , e lIlTI milagre. E 111ilagres, 

caso fl aO sa iba, sao ra1'os. 

A: Se eu nao tiver nada para acrescentar ao que os atores dizem, nao 

poderei ser critico. 

P: Veja 56: ora voce quer explica r e banca r 0 cientista, ora quer des

Inistificar, criticar e agir como militante ... 

A: Eu ia dizer: ora 0 senhor Ii um reali sta iJ1genuo - apegado ao ob

jeto -, ora se diz autor de um texto que nao acrescenta nada, apenas segue 

a pista de seus proverbiais "atores". lsso e total mente apolitico, sem nenhu

ma postura crhiea a vista. 

P: Diga-me, senhor Desmistificador, como assumin! uma "postura 

critka" frente a seus atores? Gostaria ll1uito de ouvir isso. 

A: S6 0 conseguiria se tivesse um quadro de referencia. Atn,s disso e 
que vim aqui, mas ja vejo que a ANT nao pode me dar 0 que quero. 

P: Ainda bem. Devo presumir que esse ta l quadro nao esta ao alean

ce de seus informantes e e revelado por seu estudo? 

A: Sim, sem duvida. Seria 0 va lor agregado de meu trabalho, nao 

a descri~ao, pois todo munuo ja a conhece. Mas a explica~ao, 0 contexto, 

a tipologia, isso eles nao tem tempo de ver. Estao ocupados demais para 

pensar, e isso eu posso Ihes ofe recer. Alias, ainda nao Ihe disse que na elll

presa eles vao me facilitar 0 acesso a seus a1'quivos. 

p: Otimo, pelo menos mostram interesse no que voce faz. Bom 

come~o. Mas nao esta pretendendo que em seis meses de trabalho de 

campo conseguini sozinho, por esc rever algumas centenas de paginas, 

prodllzir mais conhecimento do que aqueles 340 engenheiros e tecnicos 

qlle vern estudando? 
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A: Nao umais" conhecllllento e sim conhecimento "diferente" . Shn, 

acho que conseguirei. Nao devo me esfor~ar justamente par isso? Nao e 
por isso que me meti no negocio? 

P: Nao sei bern em que negocio voce se meteu, mas quao diferente do 
deles e 0 conhecimento que voce produz, eis a questao. 

A: 0 mesmo conhecimento produzido pOl' todas as ciencias, 0 mes

mo modo de explicar as coisas: indo do problema a causa. E, conhecida a 

causa, posso gerar 0 efeito como consequencia . Haved ai algo de errado? 

E como pergu ntar 0 que acontecera ao p"ndulo ao qual se imprimiu movi

mento pa ra tira-Io do estado de equilibrio. Se bem con he~o a lei de Ga lileu, 

nao preciso sequer observar llln pendulo de verd ade para saber 0 que acon

tecen, - desde que esque~a as perturba<;6es, natural mente. 

P: Natmalmente! Portanto, voce quer que um quadro de referencia 

explicativo seja para seu estudo de caso a que a lei de Ga lileu e para 0 mo

vimento do pendulo - menos as perturba~6es? 

A: Si tn , creio que sinl, embora com menos precisao cient ffi ca. Mas 

par que pergunta? Que 1,,\ de errado com isso? 

P: Nada. Seria otimo ... mas e exequivel? Sign ifica que, independente

mente de sellS movimentos, um pendulo nao acrescentara nenhuma infor

mayaO nova a lei da queda livre dos corp as. A lei mantem, in potentia, tudo a 

que se possa saber sabre a condi~ao do penduJo. 0 caso concreto e simples

mente, para falar como os fi losofos, a "realiza<;ao do potencial" que ja existia. 

A: E essa nao e uma explica~ao ideal? 

1': Af e que esta a problema. E um ideal ao quadrado: a ideal de uma 

explicayao ideal. Duvido um pouco que a subsidi aria de sua empresa aja 

assim. E tenho certeza de que voce nao consegui ra estabelecer a lei de seu 

comportamento para poder deduzir tudo como a rea l i za~iio, in concreto, 

do que jll existia h, em potencia. 

A: Menos as perturba~6es .. . 

P: Sim, sim, nem e preciso dizer. Sua modestia e admiravel. 

A: Esta me gozando? Encontrar esse tipo de quadro de referencia me 
parece facil. 
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P: Mas, ainda que fosse, seria desejavel? Veja: a que esta me di

zendo rea l mente e que os atores de sua descri~ao ""0 fazem l1el1huma 

dife.-en fa. Eles realizaram um poteneial- afora alguns desvios insignifi

cantes - e, portanto, nao sao atores: apenas transmilem a forya que passa 

pOl' eles. Entao, meu earo Aluno, perdeu seu tempo descrevendo pessoas, 

objetos, lugares que sao meros i ntermediarios passivos, pais nada fazem 

por conta propria. Seu trabalho de campo deu em nada. Deveria ter ida 

diretamente a causa . 

A: Mas e para isso que existe a cieneia! So pa ra isso: descobrir a es

trutura oeulta capaz de ex plical' 0 comportamen to de atores que se julgava 

fazere m alguma coisa, mas eram meros substitutos de outrem. 

P: Mas enUio voce e illl1 estr uturalista! Finalmente tiroll a 111ascara. 

Substitutos nao sao aq uila que voces ehamam de atores? E quer aplicar a 

Teoria do Ator-Rede ao mesmo tempo! Isso e leva I' longe demais a ecletismo. 

A: POI' que nao posso fa zer as duas coisas? Certamen te, se a ANT 

possui algum contelldo cientffi co, entao tem de ser estruturali sta. 

P: Voce percebeu que existe a palavra "ator" na expressao "ator-re

de"? Pode me dizer que t ipo de .~ao lll11 substituto pratica na explica~ao 

estruturali sta? 

A: t f.leil: ele preenche uma funyao. Ai esta 0 lado bam do estrutu

raJisl11 o, se e que 0 entendi corretamente. Qualquer outro agente, na mes

ma posi~iio, teria de faze r a mesmo. 

P: De sorte que tun substituto, par defini<;il.o, e plena mente substi

tuivel por outro' 

A: Sirn , e a que estou dizendo. 

1': Mas af temos algo absolutamente implausfve1 e de todo ineompa

tivel com a ANT. Em meu vocabular io, um .tor que nao faz diferen,a nao 

e um ator. Um ator, se as palavras tem mesmo algum sentido, e justamente 

aquila que nao se pode substituir. Constitui um evento {mico, nao redu

tivel a nennum outro - exceto se 0 tornarmos compativel com outro, nle

diante algum processo de padroni z3<rao. Mas ainda assim seria necessario 

urn terceiro atar, um terceiro even to. 
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A: Esta me dizendo entao que a ANT nao e ciencia! 

P: Ciencia estruturalista nao, sem duvida. 

A: Do no mesmo, qu.lquer ciencia ... 

P: Nao! estudos organiz.cionais, estudos de ciencia e tecnologia, es

tudos empresari.is, estudos de informatica, sociologia, geografia, antropo

logia, nao importa 0 campo, nao pod em recorrer pOl' defini<;iio a nenhuma 

expl ica<;iio estfuturalista porque informa<;ao e transforma<;ao. 

A: "Sistemas de transforma<;uo", e justamente d isso que 0 estrutura
lismo se ocupa! 

P: De jeito nenhum, meu caro, pOis no estruturalismo nada realmente 

se transforma, tudo apenas se eambino. Voce nao pareee atinar com 0 abis

mo que existe entre ele e a A NT. Uma estrutura e apenas uma rede sobre a 

gual so possuimos informa<;ao escass •. Pode ser Lltil quando 0 tempo e cur

to, mas nao me dig. que Ii mais cientifica. Se quero tel' atores no meu relato, 

e1es precisam fazer coisas, nao fic.r no lugar de outros; se fazem alguma 

coisa, fazem tambem alguma diferen,a. Se isso nao acontecer, jogl1e-os fora 

e recomece a descri,ao. Voce esta pleiteando uma cienci. sem objeto. 

A: Voce e suas hi staria s! Histari.s .qui e ali, e isso que quer! Mas eu 

estou falando de explica<;ao, conhecimento, postura critica - nao de escre
ver roteiros para a novela das 8! 

P: Eu ia chegar af. Voce deseja que seu ma<;o de centenas de folhas 

fa<;a diferenc;:a, nao? Entao tem de provar que sua descri<;iio sobre as a<;oes 

das pessoas faz diferenc;:a no modo como as praticam. E a isso que chama 
"postura crftica"? 

A: Sim, creio que sim. 

P: Mas concordanl que a coisa nao funcionara se Ihes atribuir urn 

apelo irrelevante a causas que nao fazem diferen<;a alguma em suas al'oes, 
pOl' serem excessivamente gerais? 

A: Sem dLlvida. Mas eu falava de causalidades rea is. 

P: Mas elas tambem nao funcionarao pOl'que, caso existam, do que 

nao tenho Jlluita certez3 1 s6 conseguiriiO transformar sellS informantes em 

substitutos de outros atores, aos quais voce do os nomes de fun ,ao, estru-
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tura, gramatica etc. Nesse caso, des seriam apenas bone cos, fUlltoches - se 

tanto. De qualquer modo, voce esta transformando os atores em nada: no 

lnaximo, poderao acrescentar aJgumas perturbaC;6es infimas como 0 pen

dulo concreto, que s6 agrega oscila~oes minusculas. 

A: Hum! ... 

P: Agora me diga 0 que ha de politicamente tao grandioso em trans

formal' os objetos de seu estudo em substitutos inermes e "sem al'ao" de 

fun,oes ocultas que voce, e so voce, po de vel' e detectar? 

A: Como voce consegue viral' as coisas de cabe<;a para baixo! Nao 

estou bem certo. Se os atores percebem aquilo que Ihes e imposto, se fi 

cam mais lucidos, mais racionais, sua consciencia taznbem nao Sf apura? 

Podem entao responsabilizar-se pOl' seu pr6prio destino. Ficam mais pers

picazes, nao? Desse rnodo, eu diria que agora, em parte gra\3s a mil11, se 

lllostraITI at-ores mais dinanlicos. Inais compietos. 

P: Bravo, bravissima' Entao um ator, para voce, Ii um agente plena-

111ente determinado, mais unl substituto para a fun~ao) mais llmas quan

tas perturba<;Des e mais um pouco de consciencia fornecida pOl' cientistas 

sociais esclarecidos? Horrfvel, simplesmente hoI' rive!. E ainda quer aplicar 

a ANT a essa gente! Apas reduzi-Ios de atores a substitutos, acumula insul

tos sobre insultos e atribui generasarnente a esses coitados a racionalidade 

que possuiarn antes e que voce Ihes sUlTupiou, tratando-os ir. maneira es

truturalista! Magnifico! Eles ja eram atores antes que voce aparecesse com 

sua "explica,ao". Nao venha me dizer que seu estudo e que os fez assim. 

Born trabaLho, Aluno! Bourdieu nao faria melhor. 

A: 0 sen hoI' taLvez nao goste muito de Bourdieu, mas pelo menos ele 

era um verd.deiro cientista e, melhor ainda, politicamente relevante. Pelo 

que sei, a ANT nao Ii: nada disso. 

P: Obrigado. Venho estudando os elos entre ciencia e polit ica hi cer

ca de tri nta anos, por is so a conversa sabre qual ciencia e "politicanlente" 

relevante nao me intimida. 

A: Aprendi a nao tel' medo de argumentos de autoridade e, portanto, 

os sellS trint" anos de estudo nao fazem nenhurna d iferen,a para mim. 
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P: Youell/!. Mas sua pergunta era: "Que posso fazer com a ANT?" 

Eu respondi: nada de expJicaC;ao estruturalista. As duas coisas sao totaJ

mente incompativeis. Ou voce tem atores que realizam potencialidades e, 

portanto, nao sao atores, au descreve atores que concretizam virtualidades 

(esse e, por sinal, 0 linguajar de DeJeuze) e exigelll textos bastante especi

ficos . Sua conexao com as pessoas que estuda exige protocoJos muito espe

ciais para funcionar - a isso, penso eu, voce chamaria de "postma critica" 
e ('reJevancia polftica'). 

A: Mas entao elll que diferimos? 0 senhor tambem deseja assumir 
uma postura crft ica. 

P: Sim, talvez. Mas de lima coisa estoll certo: isso nao e automatico 

e quase sempre da errado. Duzentas paginas de entrevistas, observac;oes 

etc. nao farao diferenc;a aJguma. Ser relevante exige outro conjunto de cir

cunstancias extraordinarias. E urn evento raro. Pressupoe um protocolo 

incrivelmente imaginativo, algo tao llliracuJoso quanto Galileu com seu 

pendulo ou Pasteur COl11 seus virus da raiva. 

A: Entao, que devo fazer? Pedir ullll11ilagre? Sacrificar uma galinha? 

P: Mas por que deseja que seu pequeno texto seja automatica

mente mais relevante para aqueles que forem par ele afetados (ou nao) 

do que, digamos, um amplo laboratorio de ciencias naturais? Observe 

como foi dificil para os chips da rntel ~ torn a rem-se relevantes para os 

tetefones celulares! E voce ainda quer que toelos exibam 0 rotulo "Con

tem London School of Economis- " sem nenhum custo? Relevancia exi
ge trabalho extra. 

A: Justamente aquilo de que preciso, a perspecti va ele mais traba
lho ainda! 

P: Nisto se resume tudo: se um argumento e automatico, coletivo, 

abrangente, entiio nao deve ser cientifico. E simplesmente irrelevante. Um 

estudo verdadei ramente cientifico e aquele que falhou. 

A: 0 senhor me tranquiliza muito, otimo ter me lembrado de que 
minha tese pode fracassar! 
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P: Voce esta confundindo ciencia com sapiencia. "Ser capaz de ig

norar 0 fenomeno e essencial para a pnhica cientifica."199 Diga-nle. pode 

apontar um unico topico ao qual a sociologia critica de Bourdieu, de que 

voce gosta tanto, "aa se aplica? 

A: 0 que nao posso e apontar urn unico topieo ao qual a ANT 

se aplica! 

P: Beleza! Voce est a cerlo, e exatamente 0 que penso. 

A: Aquilo nao foi bem tlIn cumprimento ... 

P: Mas eu 0 encarei assim. A aplicac;ao de alguma coisa e tao rara 

quanto um bom texto de ciencia social. 

A: Devo entao observar, polidamente, que tendo em vista sua sutilis

sima filosofia da ciencia, deve me ensinar a escrever lUll. 

P: Voce estava tao preocupado em acrescentar quadros de referen

cia, contextos e estruturas as suas «( meras descri~5es" que nem sei como 

me ollviu. 

A: Mas qual e a diferenp entre um bom e um mau texto ANT? 

P: Otima pergunta. Resposta: a Illesma existente entre um bom e UI1l 

mall laborat6rio. NelTI mais, nem ll1enos. 

A: Esta bern, ob rigado. 0 sen hor foi muito genti! em conversar co

Oligo. Mas acho que, no lim das contas, em vez da ANT vou usar a teoria 

sistemica de Luhmann, de urn quadro de referenda subjacente - pois me 

parece muito promissora com sua "autopoiese" e tudo 0 mais. Ou talvez 

acabe usando um po uco das duas. 

P: HUIllI1lIl1 ... 

A: Niio gosta de Luhmann? 

P: Eu, se fosse voce, deixaria ele lado todos esses "quach'os de refe

rencia subjacentes". 

A: Mas 0 seu tipo de «ciencia", pelo que vejo, rompe com todas as 

regras do aprendizado em ciencia social. 

199 Vcr Garfinkel, ELimomethodo!ogy's Program, p. 264. 

225 



P: Preliro rompe-Ias e seguir meus atores. Como voce bem disse, no 

fundo sou apenas um realista ingenuo, um positivista. 

A: Sa be 0 que deveria fazer? Como ninglll!m por aqui parece saber 

o que seja a ANT, deveria redigir uma introduyao a ela. Isso capacitaria 

nossos professores a entende-la e, sem querer ser rude, a nao nos foryar a 

engoli-Ia, se e que me en tende ... 

P: A ANT e tao ruim assi m? 

A: Veja bem, sou apenas um aluno de douto rado e 0 senhor e um 

mestre. Jii publicou muita coisa. Pode se permitir 0 que eu nao posso. Te

nho de dar ouvidos ao meu orientador e nao devo seguir ao pe da letra os 

conselhos que 0 senhor me deu. 

1': Entao, por que veio fa lar comigo? POl' que pensou em usar a ANT? 

A: Na ultima meia hora, devo confessar, estive me perguntando a 

mesilla coisa .. . 
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Parte II 

COMO TORNAR AS 
ASSOCIAc;:OES 

NOVAMENTE RASTREAvEIS 



1l1trodu~ao a Parte 11 

POR QUE E TAo DIFfcIL 
RASTREAR 0 SOCIAL? 

Devia ser a coisa mais simples do mundo. Estamos todos conlinados 
as intera<;6es socia is; todos vivemos numa sociedadej e todos S01110S ani

mais culturais. Por que esses vlnculos continuam senclo tao evasivos? Nas 

paginas pl'ecedentes, wna razao foi apresentada como explica,ao. 0 adje

tivo social designa dois fenomenos inteiramente distintos: ele e ao mesmo 

tempo uma substallcia, um tipo de materia, e tambem um movimenlo en

tre elementos nao socia is. Em ambos os casos, 0 social desaparece. Tomado 

como um s6lido, ete perde sua capacidade de associar-se; tomado como 

um fluido, 0 social torna a desaparecer porque s6 relampeja brevemente no 

momento fugaz em que novas associa,oes estiio reuni ndo 0 coletivo juntas. 

Embora a primeira vista se afigurasse que 0 objeto das ciblCias socia is era 

faeil de loealizar, gra,as as evideneias maci,as e ubfquas da ordem social, 

hoje pareee que ocorre exatamente 0 oposto: nao ha nada mais diffdl de 

apreender do que os vinculos socia is. Ele s6 e rastreavel quando esti senelo 

moelificado. Os fisiologistas mostraram que, para que ocorra uma pereep

yaO, sao necessarios movimentos e ajustamentos continuos: nenhum 1110-
vimento, nenhuma sensa,iio. [sso vale para os sentidos da visao e da audi

,ao, assim como para 0 paladar, 0 olfato e 0 tato. 200 Se voce segura a mao 

200 Ver 0 belo experimcnlo com 0 movimento rapido do elho e Slla aplica~ao em retra

los em R. C. Miall e John Tdlalcnko (2001 ), A Painter's Eye Movements: A Study of 
Eye (/lid Halld Movemellt during Portrait Drawing. 
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Rcagregtlntl(J 0 social 

de algufl1l e continua a segura-la, logo nao sentinl senao urn embotamento 

embara,oso - m esmo que scja a mao da pessoa amada. Com a ausencia de 
movimentos adveio um entorpccimento dos sentidos. 0 mesmo vale para 
o «sen so do social»: nenhul11a nova associayao, nen hum modo de sentir a 
mao que se segura. 

E por isso que, para renovar a sensa,ao de conexoes socia is, tive 

de opor dois tipos de metodos diferentes. Aquele a que chamei "socio

log ia do social" tenta manter reuniclos, tao firmemente quanto possivel 

e pelo maior tempo posslve!, elementos que ele afirma serem feitos da 

mesma materia homogenea; 0 outro - que denominei "sociologia de 

associa,oes" - tenta eJHender controversias sobre 0 ambito de elemen

tos heterogeneos que pod em ser associados. Num caso, sabemos apro

ximadamente de que e feito 0 mundo social - ele e fe ito "do" ou "no" 

socia l; no outro, sempre devemos come,ar naa sabendo do que ele I' 

feito. Assim, a semelhan,a do pharmakol1 dos gregos, a busca do social 

torna- se ou um remedio ou um poderoso veneno, dependendo da dose 

e do timing. Em doses pequenas e adequadas, ele permite ao observador 

detectar as novas associa,oes que preeisam ser constantemente rear

ranjadas a fim de reunir uma vez mais um coletivo que se ve desafiado 

pela irreleva ncia. Mas se deixarmos os elementos que foram enfeixa

dos passarem suas "datas de validade", eles come<;arao a apodrecer. Se 

persistirmos em ingeri-Ios, eles nos leva rao a uma paralisia completa. 

Come<;a mos a tomar aquilo que foi coneclado por um tipo especial de 

tecido: 0 soc ial explica 0 socia l. Entramos num mundo que deixou de 

ser rastreavel, lllll mundo que corre 0 ri sco de ser rapidamente invad i

do pelas fadas, dragoes, herois e feiticeiras da sociolog ia critica. 

Mas como e possivel ter dOis sign ificados inteiramente opostos para 

o mesmo adjetivo? Isso pode ser explicado, a meu ver, porque as ciencias 

socia is cumpriram simultaneamente tres tarefas diferentes: documentar 

os varios modos pelos quais 0 socia l e construido por meio da engenhosi

dade de seus membros; estabelecer as controversias sobre 0 social, limitan

do 0 ambito de entidades em a~ao no mundo; e tentar resolver a "questao 
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social" oferecendo uma protese para a a,ao politica. Noo ha nada de errado 

nesses objetivos, ja que a sOciologia, a "ciencia do viver juntos", deve ser 

capaz de eumprir os Ires deveres seguintes: ser capaz de desdobrar todo 

o ambito de controversi as sobre quais associac;oes sao possiveis; ser capaz 

de moslrar pOl' quai s meios essas conlroversias se estabelecem e como elas 

prosseguem; e poder ajudar a definir os procedimentos corretos para a 

composi<;ao do coleti vo, lornando-se interessante para os que foram objeto 

do estudo. Mas 0 que e impossivel e tenta r cumprir esses deveres simulta

neamente, sen) prestar aten<;ao na sua Sllcessao, 

Se confund irmos 0 segundo com 0 primeiro, por exemplo, come

<;amos pensando que nossa pri neipa l tarefa e restringir - de antemao e 

no lugar do alor - 0 ambito de incerlezas no qual tememos que os atores 

se percam. Isso signifi ca que assumimos a tarefa de estreitar 0 numero de 

agregados soc iais possiveis, Iimitar 0 numero de agencias que fazem os 

atores fazerenl coisas, excl uir 0 maior numero de objetos n ao humanos 

possivel, ater-nos a uma est rita divisiio de trabalho entre ciencia natu

ral e ciencia social e, enfim, conservar uma fe inabalavel na soc iologia 

como di sciplina cientitica aut6noma. Depois desse tratamento, ja nao e 

possiveJ rash"ear as cinco fontes de incerteza que revisamos. As (oisas 

pioram aincla mais quando confundimos 0 terceiro dever - 0 de rele

vaneia politic a - com os outros dois. Por raz6es perfeilamente respei 

taveis que se relacionam com a necessidade de mocl erniza<;ao, 0 projeto 

de emancipa,ao e as enormes dificuldades das in vestiga,oes empiricas, 

come,amos a substituir a composi~ao do coletivo pelo ator com nossa 

propria defi ni<;ao daqui lo que os mantem unidos. Come<;amos a pergun

tar 0 que e uma sociedade e em que dire<;iio ela e conduzida . Embora eu 

lenha eerteza de que essa estrategia intelectual po de ler sido produtiva 

na epoca cle Comte, Spencer, Durkheim ou Parsons, ela agora se tornou 

desastrosa. Quando se propoe uma explica<;ao socia l, ja nao ha como de

cidir se ela se cleve a alguma percep<;iio empirica gen uina, a aplica<;ao de 

um modelo, a uma tentativa de atuar sobre a engen haria socia l ou a mera 

pregui<;a. Com a confusao dos Ires deveres sucessivos da eiencia social, 
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Reagrrgnndo a $llcial 

° social tornou-se de todo irrastreavel. muito embora a explica,ao social 
continue proliferando facilmente. 

Para ser fiel ao projeto de uma ciencia de um social - agora que as 
palavras social e ciencia foram renovadas -, precisamos superar a confusao 

sem abandonar nenhum dos tres deveres originais. Tendo mostrado na 

Parte I como poderiamos dispor as capacidades de constru,ao do mundo 

do ator, e antes de atacar a intricada questao do interesse politico, devo 

agora mostrar que e possivel seguir 0 estabelecimento de controversias 

sem confundir essa investiga~ao com as outras dllas. SimI as controversias 

sao encenadas e as incertezas estabelecidas, mas esse e tambem 0 trabalho 

dos proprios atores, pais isso produz tra,os empiricos e pode, portanto, 
ser totalmente documentado. Quando deixamos os atores arrumarem, por 

assim dizer, sua propria bagun,a, pode-se restaurar uma ordem que e to

talmente distinta das proprias tentativas dos investigadores de limitar de 
antelnao as controversias. 

Infelizmente, se e difkil desdobrar as cinco fontes de incerteza, vai 

ser ainda mais difkil seguir as meios pelos quai s elas sao estabilizadas. 
Nesta nova investiga,iio, darei a impressao de ser ainda mais tala em rela

,50 a "sociologia tradicional". Direi que ° que tornou a social irrastreavel 
foi a propria existencia da sOciedade au , mais gera lmente, de um reino 

social. Desta vez a problema nao provem da ambigu idade da palavra so

cial, mas de uma confusao, alimentada desde os come,os da historia da 

sociologia, entre unir ° corpo politico e unir ° coletivo. Embora ambas as 
opera,6es ten ham muita coisa em comum. deve-se mante-Ias separadas 
para que tenham algum sucesso. 

Falando de maneira geral. a sociedade. essa inven,ao do seculo 19, 
e uma figura estranha e transitoria que confunde a Leviata do seculo 18 e 

a coletivo do seculo 21'01 Pedindo a sociedade que cumpra as duas tarefas 

ao mesmo tempo, au seja, que tome a coletivo rastreavel e desempenhe a 
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SO~)fe a in~'e~yao da no~ao de socicdade, ver Bruno Karsenli (2003), Autarite, pou
VOIr et SOCIete: La SCience sociale seton Bonald, e Michel Foucault (2003), Societies 
Mllst Be Defended: Lectures at the College de France, 1975-1976. 
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papel de um substituto da politica, ela nunca foi capaz de cumprir nenhu-
111a delas adequadarnente. A suposta existencia de uma saciedade impediu 
a emergencia de um colelivo bem unido. alem de ter frustrada as esfor,os 
para definir 0 estranha tipo de corpa coletivo que as alividades politicas 

devem ter a capacidade de formar. 

Embora isso so fique claro no fina l deste livr~. a razao desse vIncu

lo dup lo pode ser formu lado de maneira simples: supunha-se. por cons

tru<;iio, que a corpo polftico fosse virtual, total e eslivesse sempre ai. Nao 

ha nada de errado nisso. ja que era necessaria e1ucidar 0 problema impos

sivel da representa,iio polflica fund indo os rnuitos em l1111 e fazendo ° um 

ser obedecido pelos mui tos. Somente a a<;ao politica e capaz de rastrear. 

par urn movimento drcular continuo, sua virtua l e tota l congrega,ao 

que carre sempre 0 risco de desaparccer par completo."2 E a que Wa lter 

Lippmann designou COIll a termo jantasma, 0 Publico Fantasma '03 Do 

mito do contrato social em diante. a corpo politico sempre foi . como 

declaruu John Dewey elll sua resposta a Lippman n. um problema. um 

fantasma sempre as volt as com a risco de completa d issolu,ao. Nunca se 

sup6s que ele se tornasse uma substfl ncia, um ser, llm reino sui generis 

que teria existido abaixo. par tras e alem da a<;ao pol[tica. 0 que impres

sionou todos os leitores no esbo<;o hobbesiano do Leviata e a fragilidade 

desse "deus mortal" e a rapidez C0111 que podia dissolver-se. Esse gigante 

tinha pes de barro.'04 

202 Sobre 0 necessario "rodcio" Ja enunciayao polftica, ver Bruno Latour (2003). What. 
if We Were Talkillg Politics a Liltle! 

203 \'Valter Lippmann (1927) l1993]. 711e Phantom Public. Estoll seguindo aqui a ohra 
de Noortjc Marres sohre ali filosofias polilicas de Dewel' c Lippmann. Vcr Noortje 
Marres (2005), No Issue. Nu Polilics. A rragilidadc lias persollae puliticas e lima das 
grandes li<;:oes tiradas de Ernst Kanlorowicl (1997). The King's Two Bodies. Essa e a 
razao pela qual 0 Estado c sempre 0 produto de uma experimenlac;:ao continua. Vcr 
Dominique Linhardt (2004). La force de {,Etat eli democraUe: La Republique fiderale 
d'A/lemaglle cllepreuve de la guerilla urbclil1e J967~ 1982. 

204 Embora a cUllsidere negativamenle em vez de positivamenle, 130urdieu resume a 
perfeic;ao essa fragilidadc quando define a represcnla<;:ao politica: "Assim a delega-
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Mas quando deslocamos 0 modo de existencia do publico para 0 

de Ulll a sociedade, a fim de poupar-nos a imensa, contraditoria e ehdua 
tarefa de compo- Ia atraves de meios politicos, suafragilidade problema tiea 

desaparece.'" Supoe-se que 0 corpo politico convertido numa sociedade 

permanece sob sua pr6pria fon;a, mesmo na ausencia de uma atividade 

politica.'" Embora continue invisivel, afi rm a-se agora que 0 giga ntesco 

corpo politico tinha os pes solidamente fixados num pedestal inabahivel. 

Todas as dificu ldades de apreender 0 social principiam com esta fa~anha 
impossivel de fic~ao meta lurgica: a forma m6ve! do Pllblico Fantasma hoje 
fundido em bronze. 

Enq uanto 0 corpo politico era tra~ado incessa.ntemente pela politi

ca, a sociedade est a ai, quer gostemos, quer nao. E, em vez de verem isso 

como uma contradi~ao ou uma impossibilidade tecn ica, os cientistas so

ciais considerarao essa presen~a fantasmag6rica como a me!hor prova de 

sua misteriosa existenci a. S6 agora 0 Fantasma se tornou um espirito ma

!efico, 0 Leviatii t ransformado em beemonte. Mas nao e necessario muito 

esfon;o para vel' que uma entidade virtual e sempre presente e exatamente 

o oposto do que se requer para manter 0 coletivo unid o: se ele j,i est a ai, os 

meios prnticos para compo-Io ja nao sao rastreaveis; se ele e total, os meios 

pnlticos para lotaliza-Io ja nao sao vi siveis; se e virtual, os meios prat-icos 

para compreende-Io, visualiza- Io e eoleta-Io se perderam de vista. Enquan

to detectarmos por t ras do coletivo a sombra da sociedade, e pOI' tnls da so-

yaO - esse ate origimirio de constituh;ao nos scntidos fi los6fico e politico da pala
vra - e um ato de magia que perm ite ao que era meramente uma coleyao de varias 
pessoas, lima serie de individuos juslapostos, exiSlir na forma de uma pessoa (leti
cia, uma corporatio, um corpo, urn corpo mistico encarnado num corpo social, que 
(ransccnde os carpos biologicos que 0 compoem ("corpus corporatum in corpore 
corporato")': Pierre Bourdieu ( 1991, p. 20RL Delegatiofl alld Political Fetishism, 

205 Cabe lembrar que optci por seguir a ideia decisiva de I3a uman sobre a in ve nr;ao 
da sociolog ia como lim substitu to para a poli tica. Ver Bauman, Intimations of 
Postmodemity. 

206 Vcr John Dewey ( 1927 1954), The Public (Iud lts Problems, C Slla cr[tica do hcgelia
niSlllO em politica, 
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ciedade a sonlbra do Leviata, nenhuma ciencia do social pod en} avant;ar.207 

Para di ze-lo mais diretamente: ou existe sociedade ou existe soeiologia. Nao 

se pode ter ambos ao meSlllo tempo, como Gabriel Tarde advertia seus lei

tores quando viu a disciplina tomar essa direc;iio errada. 

Naturalmente, todos os te6ricos sociais sabem muito bern disso, e e 
pOI' isso que cada um deles, a sua pr6pria maneira, envidou esfor~os para 

extirpar de suas investigac;oes quai squer sombras de uma sociedade.'08 To

dos dedararanl que a sociedade e llma realidade vi rtual, uma cosa menta

Ie , uma hipostase, uma ficc;ao. Mas, ao mante-Ia on de e!a esta, ainda que 

56 para critica-la, eles nunca conseguiram fazer mais do que esculpir tun 

pequeno nicho para si l11esmos dentro do cor po virtual, total, que afirma

vam nao tel' existencia real. Assim, por uma estranha mudan,a do desti 

no, a sociedade tornou-se ao 111eS1110 tel11po aquilo que sempre foi criticado 

como fic~ao e aquilo que, n ,lO obstante, estava sempre ai, como 0 horizonte 

intransitive! de todas as di scussoes em torno do mundo social'·' Seja qual 

for a solw;:ao, ela permalleceu encalhada como llma baleia, sim, como um 

leviata, encalhada numa pra ia on de cientistas socia is Iiliputianos tentavam 

escava r para ela umamoradia adequada.210 

207 "0 ideal democnit ico lIunca definiu a fUI1r;ao do publico. 'l'ratou 0 pllblico como um 
execut ivo vago e imaturo dt: todas as co isas. A confusao csta prorundamente assen
tada !luma nor;ao mislica de sociedadc" . Em Lippman n, The Phantom Public, p. 137. 

208 Para uma invesOg<tr;ao recente sabre 0 estado da arte, ver Nicholas GaIle (2004), The 
Future of Social 71leory. 

209 Grar;as ao ilusorio poder da dialclica, as vezes essa rneSlTIa natureza contradil6ria e 
tomada como a pr6pria defini~ao circular cia sociedade. Isso fica claro em Castoria
dis, The Imaginary lllsiitutimi of Society, mas tambem n3 nOr;30 de aulolransccnden
cia desenvolvida em Jean-Pierre Dupuy (1992). Introduction aux scie1lces sociales. 
Logique des phellomenes collectifs, e no argumento de Luhmann referente a nor;ao 
de autopoiesis de Humberlo R. Maturana e Francisco J. Varela ( 1980) . Autopoiesis 
and Cogflition: The RealizatiOfI of the Livillg. Embora possam tel' estado trar;ando 
circulos, 0 corpo politico, a sociedade e os organismos nao transportam as mesmas 
enlidades e nao sao lransporlados pelos mcsmos vclculos. 

210 Mais adiante elucicJarei a nOIYao cJc "panorama" para as razoes pebs quais esse modo 
de resumiro sociallem, IlaO obstante. lamanho podersubrca iInagin a~ao. Vcr p. 183. 
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Que a sociedade esteja no caminho da sociologia e da politica nao 

e tao surpreendente para aqueles, entre nos, nos estudos de ciencia, que 

viram mais ceda como a natureza tambem pen11aneceu no caminho. Os 

dois monstros nasceram na mesrna estayao e peln mesma raZ30: a natureza 

relIne os nao humanos separados dos humanos; a sociedade separa os hu

manos dos nao humanos. Como mostrei minuciosamente em outro lugar, 

ambas sao monstruosiclades geradas para abafar a pr6pria possibilidade de 

uma composi,ao justa do coletivo.211 Mas, se e relativamente facil mostrar 

a composi,ao politica da natureza, tao 6bvia e a diferen,a entre questaes 

de interesse e questaes de fato, a socied"de, por alguma estran ha perversi

dade, permanece mais obstinada, mais 6bvia, mais dada como ponto pa

cifico. 0 abismo entre 0 social como associa,iio eo socia l como substancia 

afigura-se mais diffcil de reconhecer. Tanto que mesmo os meus pr6prios 

esfor,os para reduzir 0 poder da natureza foram envidados como urn re

for, o do da sociedade! Esta ultima parece ser capaz de reinar ali on de a pri

meira se viu for,ada a desistir de parte de sua soberania. Dai 0 afort unado 

sucesso da no,50 de "constru,ao sodal" que investiguei anteriormente. E, 

todavia, nao hi como escapar. Apos a natureza, e a sociedade que tern de ir. 

Caso contnirio, nunca seremos capazes de coletar 0 coletivo. 

Como avan,ar e tornar 0 socia l plena mente rastreavel mais uma 

vez? Seguindo a mesma estrategia apresentada na Parte I. Devemos des

dobrar 0 ambito total de controversia, em vez de tentar decidir por nos 

mesmos qual e 0 melhor ponto de partida para segui-Ia. Tambem aqui 

devemos se r mais abstratos e mais relativistas do que a principio se previu. 

Desta vez tomarei como nosso ponto de partida a pr6pria dificuldade que 

os cientistas sociais parecem ter tido para localizar em suas investiga,aes 

o lugar certo. Ao optar por esse caminho indireto, vamos descobrir que os 

dois coletores por eles escolhidos si mplesmente niio estao ali porque um 

211 Embora ell nao Irate a questao da natureza tao cabalmente aqui. e importante lem
brar que mel! argumento nao teTa scntido Sf 0 equilibrio entre natureza c sociedade 
nao for mantido firmementc no se ll lugar. 
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bl 'fi 0 conlO resolver as relaraes politicas dos Multos e do pro ema especl c - y 
Um _ foi confundido CO Ill outro: como compor 0 colet ivo. Esta descoberta 

nos pennitin\ escapar de uma vez por todas 11 grande sombra que ainda e 
lan,ada pelo nipido desaparec imento da sodedade e, espera-se, tornar 0 

fluido social finalmente rastreave!' 

237 



COMO MANTER 0 SOCIAL 
PLANO 

as usuarios da ciencia social parecem considerar que Ii ficil reunir, 

invocar, mobilizar e explicar 0 social. as pralicantes da ciencia social sa

bem quao penoso, dispendioso, arduo e enigmalico e isso. a social "facil" e 
aquele ja empacotado, enquanto 0 social "dificil" e 0 novo social que ainda 

esta por aparecer ao alil1havar elementos que nao pertencem ao reperto

rio usual. Dependendo de qual raslreador decidimos seguir, iniciaremos 

tipos de viagens muito diferentes. as sociologos do social tra~aram, com 

sua defini,ao de social, um vasto dominio que nao guarda rela,ao alguma 

com as mapas que vao ser necessa rios para a nossa defini~iio do social. 

Niio estou dizendo que os mapas existentes sao incompletos, mas sim que 

designam territorios com formas tao diferentes que sequer se sobrepoem! 

A tarefa que temos diante de nos ja nao consiste em ir a diferentes lugares 

do mesmo pais - locais menos apil1hados, caminhos menos trilhados - , 

mas sim em gerar uma paisagem inteiramente diferente para podermos 

viajar atraves dela. E escusado dizer que isso nao vai acelerar as nossa via

gem : ela era "lentociologia" na Parte T, e continuara sendo "Ientociologia". 

Como 0 que hoje se acha em jogo e a propria topografia do social, 

l1ao hi como decidi r 0 modo de tra,ar nossos itil1erarios sem compreender 

o principia de proje~ao usado pelos sociologos do social para as seus. So 

venda como des foram desencamin hados Ii que entenderemos por que tra

<;aram aqueles mapas implausiveis. Quando [azemos essa pergunta, C0111-

preen demos quao "rduos foi 0 trabalho deles. Foram for,ados a migrar 

constantemente entre dois tipos de lugares - a intera<;ao local e 0 contexto 
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global -. cad a qual tao inc6modo que tiveram de fugir deles 0 mais nlpido 

possivel. Adao e Eva foram expulsos apenas de lim paraiso. mas os socio

logos do socia l. menos felizes que seus ancestrais. foram obrigados e deixar 

dois lugares de repouso sucessivamente. cada qual situado no oposto polar 

do outro. oscilando entre um e outro. E preciso en tender a dinillnica dessa 
jomada infernal para nao ter a mesma sorte deles. 

Todo cientista socia l sabe muito bem que as intera,6es locais nao sao 

urn bom lugar para descansar. Quando, pOl' lima razao Oll outra, voce vai 

para 0 palco. nao tarda a perceber que a maio ria clos ingredientes que COm

p6em a cena nao foi levada para hi por voce. e que muitos deles loram im

provisados no local pelos demais participantes. Um bebe que aprende a falar 

encontra a sua lingua ja pronta. no uso competente que sua mae faz dela. 

Um queixoso intimado a comparecer perante 0 juiz encontra 0 edifkin da lei 

firmemente instalado e 0 ediffcio Old Bailey tao antigo quanto Londres. Um 

operario que trabalha 0 clia inteiro num dos andares de uma fiibrica que ex

plora os empregados nao tarda a descobrir que seu destino foi determinado 

por agentes invisiveis que estao escondidos atras das paredes do escritorio. 

na outra extremidade do estabeJecimento. Uma pedestre com luxa,ao no 

tornozelo aprende no consultorio medico sabre seu esq ueleto e sua fisiologia. 

coisas que pre-datam 0 momento de sell acidente. Um "informa nte" local 

estimulado pefas perguntas de um etnografo visitante. compreende que ~ 
maior parte dos seus habitos de pensamento provem de lugares e agencias 

sobre os quais nao tem nenhum controle. E assim por diante. Intera,6es 

nao sao como um piquenique onde todo 0 alimento e reunido no local pelos 

participantes. mas sim uma recep,iio dada por alguns patrocinadores des

conhecidos que prepararam tudo nos minimos detalhes - ate 0 lugar para 
sentar-se ja foi pre-inscrito por um encar regado at·ento. 

Assim. e perfeitamente Iicito dizer que qualquer intera,iio parece 

superabundar em elementos que ja se encontram na situa,iio. elementos 

vindos de outro tempo. de outro lugar e gerados por outra mediariio. Essa 

poderosa i ntui,ao e tao velha quanto as cienc ias sociais. Como afirmei 

anteriormente. a a,ao e sempre deslocada. articulada . delegada. traduzi-

240 

da. Assim. se um observador e fiel a dire,ao sugerida por essa superabun

dancia. de sera afastado de qualquer intera,iio para outros lugares. outros 

tempos e outras agencias que parecem te-Ia moldado. E como se um vento 

forte im pedisse alguelll de permanecer no local e soprasse para longe os 

espectadores; como se uma forte corrente estivesse sempre nos for,ando a 

abandonar a cena local. 

o problema e saber para onde ir a partir dali. E nesse ponto que 

a confusao entre corpo politico e sociedade esta amea,ando desviar-nos 

do melhor caminho. Embora c.xista efetivamente. em cad a interac;ao. uma 

Iinha pontilhada que leva a alguma entidade virtual. total e sempre pree

xistente. essa e exatamente a trilha que nao deve ser seguida. ao men os por 

enquanto; virtual e escura e1a e. e permanecera virtual e escura . Ali onde 

a a<;ao politica tem de ava n,ar. os sociologos devem temer pisar. Si m. as 

interac;6es sao levadas a existir por outros atores, mas, nao, os locais naa 

formam um contexto em tomo deles. 

Como ja testemunhamos em l11uitas ocasi6es. existe quase sempre 

uma lacuna entre as intuic;6es corretas das ciencias socia is e a so]U(;:ao 1111-

par que elas propiciam. Tal e, Ulna vez mais, 0 caso: eles tenderam a COI1-

fundir a proje,ao do Publico Fantasma com a preeminencia da sociedade. 

E verdade que ambos tem apenas uma existencia virtual. mas da mesma 

fonna . A primeira e um apelo constante para resumir 0 feito impossivel 

da politica. enquanto a segunda nada mais e que um modo de dissimular 

a tarefa de composi,iio. agindo como se e1a ja estivesse concluida: a socie

dade esta ali. acima da nossa cabe,a. POl'tanto. quando come,am a desviar 

o olhar dos locais porque obv iamente a chave das intera,6es nao deve ser 

encontrada ali - 0 que e indubitavel -. os pesquisadores acreditam ter de 

voltar sua atenc;::io para a "estrutllra" oa qual as interac;oes estariam aloja

das - e aqui as coisas saem erradas. Come,ando com 0 impulso certo - fu

jamos das intera,6es locais! -, e1es acabam. para usarmos 0 famoso titulo 

de Samuel Butler - em Erewhon. 

Essa dire,ao esteve tao solidamente ent rin che irada durante cento 

e ci nquenta a110S de ciencia socia l que hoje ela aparcce como U1113 mi-
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grayao em nlassa ao lango de grandes rodovias construidas com gran des 

despesas e gUiadas por enormes e brilhantes letreiros Dnde se Ie: "Pro

xima Parada: Contexto, J 5 km". Tao automatico se tomou 0 costume 

de chegar aqueles lugares, quando se esta insatisfeito com as interal'iies 

locais, que e muito dificil reconhecer que aquelas I'odovias nao levam 

a lugar nenhum. Ap6s urn trajeto breve e silencioso, elas desaparecem 

subitamente no ar. Em Contexto nao ha lugar para estacionar. Do ato 

de fala do bebe e realmente possivel passar ,\ "estrutura" da linguagem? 

A partir da causa do queixoso hi algum cam inho para se il' a um "siste

ma" de lei? A partir do pavimento da fabrica exploradora ha algum canal 

que leva a urn "modo de produl'ao capitalista" ou a urn "imperio"? A par

tir do tornozelo luxado da paciente ha l1lll caminho que leva a "natureza" 

do corpo? A partir da agenda do etnografo e provavel que se chegue a 
"cultura" daquele povo especifico? Quando essas questiies sao leva nta

das, a resposta e urn desconcertante ('nao, sim, talvez". 

Em verdade, a estrutura da linguagem nao e fa lada por ninguem em 

particular, mas e a partir dela que se geram todos os atos de fa la, embo

ra os modos pelos quais a parole eneontra a langue ten ham permanecido 

totalmente misteriosos desde 0 tempo de Saussure.m 0 sistema de direito 

nao reside em nenhum lugar particular, 111as e invocado de maneira nao 

menos misteriosa em eada caso especifieo, conquanto se reconhel'a que ele 

deve ser feito de alguma totabdade ad hoc para cad a ca8O.m 0 capitabs

mo e decerto 0 modo de produl'ao dominante, mas ninguem imagina que 

exista algum homunculus diretor-exeeutivo no comando, apesar de muitos 

eventos darem a impl'essao de que eles obedecem a uma estrategia impla-

212 Para um dos numerosos excmplos de pragm~1 ica corroendo os elementos estrutu
rais da lingllagem, vcr Alessandro Durant; e Charles Goodwin (1992), Rethinking 
Context: Language as an Interactive Pllenomellon. 

213 Ver Niklas Luhman (1985), A Sociologic(J1 Theory of Law. 
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cavel.2l ' 0 conhecimento do corpo permite diagnosticar molestias especi

ficas, embora seja igualmente claro que so a partir do caso it mao e que a 

major parte da informa~ao se torna relevante.'" Uma cultura e ao mesmo 

tempo aquilo que faz as pessoas atuarem, uma abstra~ao completa criada 

pelo olhar do etn6grafo e 0 que e gerado no local pel a constante inventivi

dade das intera"iies dos membros. '" Embora pare~am ser aquilo que qual

quer busca e obrigada a .ican<;ar para compreender as intera"oes locais, os 

aspectos estruturais parecem oferecer lugares de repouso tao confortaveis 

quanto uma hera envenenada. 

Assim, a incomoda resposta que se obtem em reia"ao aos famosos 

"contextos" e que existe alguma coisa que possibilita a interal'ao, ao trazer 

para a cena a maioria dos seus ingredientes necessarios, mas que essa ('al

guma eoisa" ao mesmo tempo esta prese,,!e por Ira s e e demasiado abslrata 

para fazer 0 que quer que seja. A estrutura e Illuito poderosa, e no entanto 

demasiado fraca e remota para tel' qualquer efldeia. 0 que se diz ser a 

verdadeira fonte de todo "real" e "concreto" que ocorre nas interal'oes nao 

parece oferecer nenhuma morada por muito tempo. 10 pOI' isso que, como 

se tivessem alcan~ado 0 limite extremo de uma tira de borracha esticada, 

os cientistas sociais sao puxados de repente na dire"uo oposta, passando 

dos "aspectos estruturais profundos" para as interal'oes mais "reais" e mais 

«concretas". Urn segundo vento, U111a segunda corrente naa menos violenta 

que a primeira, esta hoje fOlsando qualquer visit ante a sair do contexto e 

voltar aos pniticos loeais. A historia recente das ciencias soe iais nao foi, 

214 Vcr Philip Mirowski (2001 ), Machille Dreams. Economics Becomes a Cyborg Sciellce. 
e Micllel Calioll ( 1998<1.). All Essay all Framing alld Overflowing; Economic Extemnli
ties Revisited by Sociology. 

215 Vcr Stefan Hirschallcr (1991), The Manllfacture of Bodies ill SlIrgery. c Mol, TIle Body 
Multiple. 

216 Para a prodw;ao dinamica de cultura, ver Marshall Sahlins (2000), Culture ill Prac
tice, e Marylin Slralhern (1999), Property, Substance and Effect; Anlhropoligical Es
says in Persons (/tid 77lillgS. 
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em grande parte, uma penosa oscila,ao entre dois polos opostos, um mais 

estrutura l e Dutro 111ais pragmatico?217 

Infelizmente, tentar ater-se a cena local no tim da via gem de regres

so nao e uma solu,ao, pOis as for,as que repeliram os pesquisadores ainda 

esHio ali: continua sendo 6bvio que 0 que e "real" e "concretd' na~ reside 

tampouco nessas intera,oes. Dividido entre duas dire,oes opostas, 0 pes

quisador se ve numa situa,ao impossive\. Quando se atem as intera,oes, 

e convidado a sa ir e a "por as coisas em seu contexto mais amplo". Mas 

quando chega enfim a esse contexto estruturador, ele e solicitado a trocar 

o nivel abstrato por locais da "vida rea l", do "tamanho humano", do "v i

vido". Mas, se "estrutura" e uma abstra,ao, intera,ao 0 e igualmente! Se 

uma e mais rea l e conc reta, tambem 0 e a outra - 0 outro polo, sempre 0 

outro polo. Isso basta para desorientar qualquer pesquisador. Platao dizia 

que se cleve ascender das sombras embara<;osas e materiais as ideias reais e 

inlateriais. Mas ese, com raz6es igualmente boas. um anti-Platao nos esti

vesse levando na dire,ao oposta para descer das ideias abstratas ao mundo 

local real e material? Ficadamos divididos por esse cabo de guerra, alter

nando-nos abruptamente entre uma estrutura na qual as interayoes tem 

de situar-se - na sociedade - e um violento movimento para acabar com 

"estruturas abrangentes" que retornam ao cemlrio loca l e individual onde 

as (oisas "real mente acontecem» e sao "rea l mente vividas". Os lneneios de 

uma crian<;:a sao divertidos. mas so por pOlleo tempo e nao, certamente, 

quando executados com tanto impeto que seu estomago come,a a enjoar. 

Essa alternancia abrupta roi denominada dilema do atorlsistema ou 

debate micro/macro. A questao e decidir se 0 ator esta "num" sistema ou 

se 0 sistema e composto "de" atores interagentes. Se ao nlenos 0 meneio 

vertiginoso cessasse brandamente ... Em gera l a estrategia consiste em re

conhecer polidamente 0 problema, em declarar que se trata de uma ques

tao artificial e em seg uida prosseguir, dividindo em partes um lugar acon-

217 0 paradigma dcssrl. altern5 ncia e provavelmcnte Parsons gemndo Garfinkel. Prl.ra 
cada cstruluralista nasccra lim interacionista. 

244 

Drrilla Lalallt 

chegante no que se supoe ser um debate academico mediante 0 expediente 

de iIllaginar Ulll compromisso razoavel entre as duas posi~6es.:m Mas, se 

descobrirmos urn feliz meio termo entre as duas posi,oes inexistentes, que 

e que nos assegura que essa terccira posi~ao nao tem sequer 0 direito de 

reivindicar existencia? Devemos tentar estabelecer um compromisso entre 

alores e sistelna ou devemos ir a outro Jugar qualquer. 
Diante disso, 0 «ator-rede" deve sel" um bom candidato para um 

compromisso: a solu,ao preformatada consist iria em considerar ao mesmo 

/.empo 0 ator e a rede na qua l ele esta incrustado - 0 que expl icaria 0 hifen. 

Essa solu<;:ao marna se acrescenlaria ,IS muitas outras que se propuseram 

com 0 fim de reconciliar as duas necessidades 6bvias das ciencias socia is: 

as intera<;oes sao inundadas por estruturas que Ihes dao forma; as proprias 

estruturas permanecem demasiado abslratas porque nao foram convoca

das, mobilizadas, realizadas ou encarnad as em algum tipo de i ntera,ao lo

cal e vivida. A tenta,ao e tanto maior quanta a dialetica, como as sereias de 

Ulisses, poderia oferecer generosamente a sua profusao de la,os para atar e 

desatar esses compromissos: dir-se-a que os atores sao retidos pelo contex

to ao mesmo tempo em que 0 rctem, enquanto 0 contexto sera ao mesmo 

tempo aq uilo que faz os atores comportarem-se e aquilo que esta sendo 

feito pela resposta do ator. Co m gestos circulares das duas maos girando 

cad a vez mais rapido em dire,6es opostas, c possivel dar uma aparencia 

de razao branda a uma conexao entre dois locais, cuj. existencia continua 

sendo um problema como antes. Os pensadores dialeticos tem a habili

dade de enterrar artefatos ainda mais fundo, ao afirmar que as contradi

~oes foram "superadas" - tal e a palavra magica que eles usam no lugar de 

"dissimular" e "fazer desaparecer". E, uma vez mais, nao e difkil ver por 

que eles continuam sendo tao convincentes, apesar de suas maos ligarem 

218 Para algumas das numerosas tentalivas intcligentes. ver Bourdicu, Outline; Anlhony 
Giddens (1984), The COllStitlltiOIl of SOciety; c Erharde Friedberg (1993), Le POllllOtr 
e fa regie: DyllQmiques de ['action orgall isee. 
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lugares inexistentes. E verdade que 0 Ptlblico Fantasma so po de ser puxado 

mediante tlln movirnento de la~ada que se assemelha a um circulo diale
tico.''' Mas esse "Ia~o" usado para puxar a conexao paradoxal de cidadaos 

com seus representantes perde toda a sua virtude quando e considerado 

como a rela~ao de um ator "dentro" de um sistema. Enquanto 0 corpo poli

tico e feito artificialmente e desaparece, assim que a l a~ada e interrompid., 

parece que a sociedade assoman! ali, nao importa 0 que fizermos com ela. 

o dilema ator/sistema e a proje~ao indesejavel, para 0 plano da teoria so

cial, das rela~6es paradoxa is que os cidadaos mantem com 0 seu pllblico. 

Eis por que a solu~ao explorada pela ANT, apesar de seu rotulo um 

tanto infeliz, nada tem a ve r com a oferta de mais outro compromisso en

tre micro e macro, at or e sistema - e menos ainda com fon;ar 0 meneio 

a ponto de girar at raves de alguns circu los dialet icos. Para segu ir 0 nos

so argumento e essencial, ao contrario, flaO tentar mostrar-se engenhoso, 

estabelecendo urn equilibrio ainda mais sofisticado entre os dois cliches 

da ciencia social. Nao afirmamos que as intera~6es nao existem realmente 

porque elas precisam se f "inseridas" num contexto, TlelTI que 0 cootexto 

nunea existe efet ivamente porque e sempre uma "instancia" da pnhica in

dividual. Afirmamos, isto sim, que outro movimento, inteiramente distin

to do movimento gera lmente seguido, se revel a mais claramente atraves 

da pr6pria dificuldade de ater-se ou a um lugar considerado como local 

ou a um lugar tom ado como 0 contexto para 0 primei ro. Nossa solu~ao 

consiste em levar a serio a impossibilidade de permanecer em tlln dos dois 

locais durante muito tempo. Ainda aqui, temos de comportar-nos como 

boas fonnigas e ser tao tolos, tao Iiteratistas, tao positivistas, tao relativis

tas quanto possivel. Se nao ha outro modo de permanecer em um dos dois 

lugares, isso significa simplesmente que tais lugares nao podem ser alcan

pdos - seja porque nao existem, seja porque existern mas nao podem ser 

alcan\:ados com 0 veiculo oferecido pela sociologia. 

219 Vcr Barbara Cassi n (J 995), [,Eifel sophisfiqlle. Sohre a no~ao~chave dc "'uutophuos", 
ver capltu los 7 t: 8 de Latour, Pal/dora's Hope. 
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Assiln como decidimos na Parte I nos alinlentar de controversias 

em vez de cortar caminho atraves delas, poderia ser possivel aproveitar 

essa intermimivei altemimeia entre polares opostos para aprender algo so

bre a verdadeira topografia do social. A ANT e apenas aquela teoria social 

gra~as it qual 0 "Grande Problema" da ciencia social, de um recurso que 

era, passou a ser um t6pico para resolve-Io. Ela pressupoe que 0 reflexo de 

evita~ao postulado duas vezes pelos sociologos - do local ao global e do 

macro aa micro - nao e a marca de alguma fraqueza in fame pOl' parte de

les, mas urn si nal muito importante de que esses locais sao a imagem vag. 

de urn fenomeno inteiramente distinto. Assim como unl cava lo poderia 

perceber um penhasco antes do cavaleiro que 0 monta, a intui~ao dos so

ciologos deve se r seguida, mas nao a solu~ao que eles ofereceram com sua 

defini ~ao equivocada do social. Uma vez mais, a ANT espera manter-se fiel 

II tradi~ao enquanta extrai 0 veneno que tanto a debilitou. 
Embora a corpo politico seja uma sombra, um fantasma, uma fic~ao 

produzida pelo movimento de l a~ar a a~ao politica, isso nao significa que 

o mundo social tenha 0 mesmo aspecto etereo. A politica, como veremos 

l11ais ad iante, e apenas um modo de compor 0 coletivo; ela nao pode of ere

eel' 0 padrao geral para uma sociologia dus assacia~6es. Mas, tendo usado 

a sociedade para atalhar a politica, os an.listas nunca estao numa boa po

si~iio para diferenciar as paisagens desenhadas par aqueles pesquisadores. 

Obsedados pela meta de alcan~ar 0 todo, eles lornaram muito mais difkil 

a ta refa de coleta-Ia. Como. natureza, a sociedade e uma reuniao prema

tura: d a deveria ser posta it nossa frente, e nao atras de n6s. 
Contra ria mente ao que Platao afirma na Rept,blica , nao existe ape

nas um, mas ao menos tres "Grandes Animais": 0 Corpo Politico, a Socie

dade e 0 Coletivo. Mas para ser capaz de tornar esses diferentes anima is 

visiveis, distinguir-lhes os movimentos, rastrear-Ihes as diversas etologias, 

detectar-Ihes a ecologia, e preciso, uma vez mais, recusar-se a ser inteligen

teo E necessilrio permanecer tao miope quanto uma form iga para descons

tmir cuidadosamente 0 que "social" usual mente sign ifica . E necessario 

viajar a pe e ater-se a decisao de n50 aceitar carona de nenhurn veiculo 
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mais «ipido. Sim, devemos seguir a sugestao de que as intera<;oes sao inun

dad.s pOl' muitos ingredientes que ja se encontram 110 seu lugar e vom de 

outros tempos, de outros espa<;os e de outros agentes; sim, devemos aceita r 

a ideia de passar a outros locais, a fim de encontrar as fontes daqueles di 

versos ingredientes. Mas, assim que trazemos para fora alguma intera<;ao, 

devemos ignorar as placas gigantes "rumo a Con texto" ou "rumo a Es

trutura"; ou entao devenlOS virar-nos num ungulo reto, deixar as rodovia 

e optar pOl' ca minhar at raves de uma minllscula vereda nao muito mais 
larga que uma trilha de burros. 

Embora se orgulhem de tel' aumentado 0 volume das intera<;oes pla

nas, os cientistas sociais foram depressa demais. Dando como pacifica essa 

terceira dimensao - ainda que se cleva critica r Sua existencia -, eles retira

ram da investiga<;ilo 0 principal fenomeno da ciencia social: a pr6pria pro

du<;ao de lugar, tamanho e esca la . Contra essa forma tridimensiona l, te

mas de tentar manter 0 dominio socia l completamente plano. E real mente 

uma questao de cartografia. Ante a necessidade do corI'o politico, as cien

tistas socia is acharam que a sociedade propiciava uma terceira dimensao, 

na qual todas as intera<;oes deviam encontrar um lugar. Isso explica pOI' 

que eles fazem um consumo tao exagerado de imagens tridimensionais: es

feras) pirfl mides, rnonumentos, sistemas, organismos, organizatyoes. Para 

resistir a essa tenta<;ao, VOu of ere eel' uma proje<;ao bidimensional. Conti

nuando com a metMora topognifica, e como se tivessemos de competir em 

teoria social Com 0 maravilhoso livro Flatlalld, que tenta nos torna r ani

mais tridimensionais vivos dentro de um mundo bidimensional composto 

apenas de linhas. Isso pode parecer estranho a principio, mas lemos de 

nos tornar os "terraplenadores" da teoria social.220 Esta e a (l11ica maneira 

de vel' como as dimensoes sao geradas e mantidas. E como se os mapas 

legados a n6s pela tradi<;ao tivessem sido dobrados num feixe inutil e tives-

220 "'lerraplenadorcs» sao lUll 5uhconjunto de ci~ncia marginal, mas aqui eSIOli toman
do a ex prcssao como lima ,Ilusao a Edwin Abbo tt (1992), Flatland: a Romance of 
Ma llY Dimensions, 

248 

n l'wllI l.atQUI' 

semos de retira-los da cesta de papeis. Mediante uma serie de cuidadosas 

restaura(j'ocs, tenl0S de alisa-Ios na mao) ate eles se tornarem nova mente le

giveis e utilizaveis. Embora esse a ii sa mento possa parecer contraintuitivo, 

e o (mico modo de medir a distancia real que qualqller conexao social tem 

de superar para gerar algum ti po de rastreamento. a que esta totalmente 

amassado deve agora ser plena mente alisado. 

a objetivo desta segund a parte e praticar uma especie de gi",istica 

corretiva. Procederei em tn)s passos: primeiro ressilUaremos 0 global, a fim 

de romper 0 automatismo que leva de "Intera,ao" a "Contexto"; redistri

buire1l1os entao 0 local para compreender pOI' que a intera<;ao e essa abs

tra<;iio; e, finalmente, ligaremos os locais revelados pelos dOis movimentos 

anteriores, sllblinhando os varios velcu los que compbem a defini,ao do 

social entendido como associa,ao. '" Uma vez esbo<;ada essa topogra fia al

ternativa, sera possive!, enfim, discutir a releva ncia politica da sociolog ia 

sem confundi r a sociedade ja feita COIll 0 delicado e arriseado la<;o do Pll
bIico. Entao, e s6 entao, 0 coletivo teni espa<;o sllficiente para se recompor. 

221 Para seguir a Parte 11, talvc~ scja util consullar onlille Lalour c Herman, Paris the 
II/visible City, em razao de suns numerosas e di ferentes iluslrac;6es. 
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PRIMEIRO MOVIMENTO: 
LOCALIZANDO 0 GLOBAL 

a primeiro movimento corretivo parece muito simples: temos ape

nas de estabelecer conex6es continuas entre lima intera<;:ao local e outros 

lugares, tempos ou agencias por meio dos quais llln local e levado a fazer 

coisas. Isso signifiea que temos de seguir 0 eaminho indicado pelo pro

cesso de delega~ao ou transferencia explieado na Parte I. Como tambem 

vimos nas paginas precedentes, 0 desdobramento deve tomar a forma de 

rede sob a condi~ao de que todo trans porte seja pago com transforma~6es, 

isto e, des de qlle pavimentemos 0 caminho de um local a outro, nao com 

intenncdiarios, mas com mediadores completos. Se fizermos isso, torna

remos visiveis as longas cadeias de atores que Jigam os lugares entre si sem 

perder um unieo passo. Talvez isso seja empirieamente dificil, mas pelo 

menos mio se deve esperar grandes obstaculos te6ricos. 

Infelizmente, isso implica 0 risco de confundir lima trilha com olltra 

qlle tenha 0 mesmo ponto de partida - afastemo-nos das intera~6es loeais-, 

mas nao 0 mesmo ponto de ehegada, pOis conduz ao Contexto, a Estrutura, 

ao quadro de referencia. Dependendo do caminho escolhido, a hist6ria aca

ba de maneira muito diferente. au Chapellzinho Vermelho eonsegue ehegar 

a casa da vovo Oll e raptada 11a floresta. Como avallyar em seguranya de um 

mediador a outro, sem ser engolido pelo Lobo do Contexto? TenlOS de en

saial" algulna manobra para fazer com que as duas tearias socia is divirjam, 
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permitindo a sociologia do social seguir seu destino enquanto a sociologia 

de associa~iies desenha mapas rodoviarios mais exatos. 

Nao e preciso saber muito de topologia para constatar que am bas 

nao diferem apenas no ponto de chegada, mas tambem no tipo de defor

ma~ao que permitem: quando inserimos um local "dentro" de um quadro 

de referencia mais amplo, somas for~ados a pula!: Abre-se entao um vasto 

abismo entre a que en valve e a que e envoi vida, entre a mais loca l eo mais 

globa l. Que sueeder ia se nao perm itissel110s ne nhuma ruptura, nenh ul11 

aiargamento, mas apenas curvatura, estiramento e compressao? Poderia

mos, nesse caso, avan~ar conlinuamente da inl·era~ao local para as muitos 

atores delegados? 0 ponto de partida e todos as pontos reconhecidos como 

sua origem permaneceriam en tao lado a lado, deixando mais visiveis a co

nexao e a envolt6rio. 

Importante em nosso projeto e que, nessa topografia plana, se uma 

aC;ao tiver de ser transportada de um local a out ro, precisaremos sem dll

vida de um conduto au um veleulo. Na outra paisagem, a contexto e 0 

ator inseridos eram tao incomensuniveis, separados por um abismo tao 

vasto, que nunca houve maneira de detectar por qua l veleulo misterioso 

a a~ao se realizava. Isto nao ocorre, porem, quando a paisagem e ma ntida 

obsess ivamente plana. 0 ClIstO total de cada conexao po de agora ser pago 

ate 0 ult imo centavo. Se um local pretender influenciar outro, precisara 

encontrar meios para isso. A t irania da distancia fai novamente enfatizada. 

Os atores se tornaram justifictiveis. Mas concedendo-se que alguma coisa 

esteja "dentra" de outra, entao a terceira dimensao da sociedade e acres

centad. e 0 castelo inteiro de Merlil11 aflora do lago. Para interromper essa 

magica, temos de garantir que nenhuma dimensao extra seja acrescentada. 

Para tanto, devemos inventar uma serie de grampos, para manter a paisa

gem firmemente plana e for~ar, par assim dizer, 0 candidato com papel 

mais "global" a sentar-se aD [ado do "loca l" que alega explicar, em vez de 

permitir que sa lte par cima dele au fique as suas costas. No que se segue, 

farei 11111 breve i nventario de alguns desses gram pas. 
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BrulIQ t lltOll r 

Os 111anuais de socio!ogia sao organizados em tafno de diversos 

topicos _ fan1iHa, institui~ao) Estados nacionais, mercados, sat'lde. desvio 

comportamental etc. - que representatll a fruto longamente intacto dus 

muitas decisiies tomadas pelos cientistas sociais sobre quais devam ser as 

ingredientes certos do mundo social. Bem ao contrario, as termos idios

sincnlticos que ofere~o designarn apenas alguns truques espedficos para 

podermos resistir il tenta~ao de saltar para a global. Dada a natureza cor

retiva desse movi mento de ginastica, as virtudes de tais conceitos sao, j. 

de come~o, negativas. Pertencem it nossa irtfralinguagem, como as termos 

fracos «grupo", <Cator", umedia<;ao", «transferencia" e "f1uido". COlllO a no

~ao de rede, nao designatll 0 que e mapeado, e sim como se pode mapear 

alga perteneente a esse territ6rio. Fazem parte do equipamento espalhado 

sabre a mesa do ge6grafo para Ihe penllitir projetar formas numa folha 

de pape\. Par isso os lermos que vou rever nada diroo de substantivo a 

respeito da esfera social; apenas permilirao aos estudiosos cia ANT tamar 

a Huido social outra vez coletavel, do mesmo modo que as entomologistas 

aprendem a construir pequenas pontes para, sem interferir no vaivem das 

fornligas, cont;.\-las uma a uma.222 

Do PANOpTICO AO OUGOPTlCO 

Os estudiosos miopes da ANT levam grande vantagem sabre os ob

servadores de vista aguda, que tudo abarcam. Niio apenas podem fazer per

guntas toscas e idiotas, como faze-Io obslinada e coletivamente. 0 primei

ro tipo de grampo e obtido par esta indaga~ao i ngenua: "Onde estao sendo 

realmente produzidos as efeitos estruturais?" Hem sei que essa pergunta 

222 Ver Jacques Past eels e Jean-Louis Deneubourg ( 1987). From Individual to Collective 
Behavior in Social IIl sets e Deborah Gordon (1999). Al1ts At Work: HolV All Insect 

Society Is Organized. 

253 



geografica revela LUna terrfvel fa lta de maneiras, mas sou UJn pesquisador 

de ciencia e. ass irn, para cada fragmento de conhecimento cientifico, te

nho por habito fornecer suas indispensaveis condi\:<;es de produ~a022J Por 

exemplo, mesmo os linguistas precisam de um espa<;o, um escritorio, uma 

institui<;ao, urn departamento, um arquivo, lllll luga r para ficar, uma gar

rafa de cafe, uma maquina Xerox, para rellnir todos os elementos extraidos 

de milhares de intera<;oes loca is e milhoes de atos de fala, com os quais fa

brica r cuidadosamente uma estmtura linguistica'" 0 meSmo se diga dos 

advogados: 0 sistema legal e compilado com 0 uso de pastas, bibliotecas, 

reunioes etc'25 Ate Karl Marx, na British Library, precisou de lima escriva

ninha para arregimentar as for, as temiveis do capitalismo. Tanto quanto a 

linguagem Oll a lei, a fi siologia leva uma vida misteriosa e eterea: e sempre 

produzida em algum" parte, neste Oll naquele laboratorio do Royal College 

of Surgeons, num manual recem-revisto, no consultorio de lllll mMico, 

depois que uma rellniao de consenso modificou 0 procedimento padrao de 

cuidar de tornozelos deslocados. A cultura nao age sub-repticiamente pe

las costas do ator. Essa prodll,ao sublime e manufaturada em inst itu i<;oes 

e loca is especificos, quer sejam os escritorios labirinticos no lIltimo andar 

da casa de Marshal Sahlins no campus da Universidade de Chicago, quer a 
densa Area Files mantida no Museu Pitts River, em Oxford ."6 

Outros sOciologos podem considera r esses locais de produ<;ao me

ros in termediarios transparentes, pois, segundo sua epistemologia, 0 papel 

deles consiste apenas em revelar as "estruturas fundamentais" das a~oes 

223 

224 

225 

Para uma lenl'ali~a de ~tll al~s:ao em ciencia espacializadora, ver David N. livings
tone (2003), P1Ittll1g SCI ence 111 its Place: Geographies afScientific Know/edge. 

Ver Sylvain Auroux (1999) , La Raison. Ie ftlllguage et les normes. 

Ver Martha Mundy e A1ain Pottage (2004), Law, Allthropology and the Constitution 
of the Social: Making Persons and ThhlgS, C Bru no Latour (2002), La Fabrique droil -
V,le elJmographie du COllseii d 'Etat. 

226 Para uma expl ica<;:a o malcrialista da feinua de antropologia, ver as ohras chlssicas 
(~~ George W. Sto~king (O~g.) (1983), Observers Observed: Essays 011 Ethnographic 
J'lkeldwork; Bourdlcu, Ollilme; c Goody, Th e D011lestication of the Snvage Mind, 
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humanas; os historiadores e soci61ogos da ciencia , porenlJ prestam mais 

aten~ao. Desde que decidimos acompanhar como as qllestoes de interesse 

sao geradas pelas var ias disciplinas, temos de levar em conta as rnaneiras 

prat icas pelas quais 0 conhecimento das a,oes alheias e produzido c1iaria

mente. Sera isso relativismo? Espero que sim. Se nenhum sinal viaja mais 

rapido que a luz, nenhurn conhecimento se transmite sem cientistas, la

boratorios e fragei s cadeias de referenci a. Nosso interesse por meios tao 

singelos nao e ditado pela suspeita quanto a vercladeira efidcia daquelas 

estruturas ou por alguma necessidade reflexiva. Sucede apenas que etas 

of ere cern sinalizadores idea is para descobrirmos que tipo de rela~ao exis

te definilivamente entre micro e macro. Se a totalidade do espa~o e do 

tempo fisicos teve de ser reformulada, grac;as a constata~ao de que dois 

sinais nunca sao emitidos simultaneamente, quao mais 0 espac;o e 0 tempo 

sociais nao terao de se-lo quando cad a tra~o estrlltural for reposto finne

mente em suas condi~oes locais de produc;ao? 

Sem duvida, tao logo os loca is que manufaturam as estruturas globais 

sao enfatizados, toda a topografia do mundo social se lllodifica. 0 macro 

ja nao descreve um loca l maior Oll mais amplo em que 0 micro possa ser 

encaixado como as bonecas Matryoshka russas, mas outro lugar iguaJmen

te local, igualmente micro, co nee/ado a Illuitos outros por algum meio que 

transporta tipos de tra<;os especificos. Nenhwn lugar e maior que outro, mas 

alguns se beneficiam de conexoes bem ma is seguras com rnais lugares. Esse 

movimento tem 0 efeito benefico de manter a paisagem plana, pois 0 que 

antes, na sociologia pre-relativista, se situava "acima" ou "abaixo", pennane

ce lado a lado e inserido flrme mente no mesmo plano dos outros locais que 

tentava superar ou incluir. 0 que agora se ressalta Illuito mais vividamente 

sao as conexoes, fios, meios de transporte e veiculos que ligallllugares. Esta 

e sua for<;a , mas tambenl, como verenl0S, sua fraqueza .227 Se voce isolar unla 

227 Mcsmo as narraliva'i mcslras "vaslas" podem ser produzidas nesses lugares "Iocais". 
Ver Michael Lynch c David Bogen (1996), Tlie Spectacle of History: Speech, Text alld 
Memory at the Irall COlltra Hearings. 
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estrutura subjacente de sua aplicat;ao local, nada aconteeera: ela continuanl 

ali, em sell ernpfreo misterioso; mas se desligar u.m Lugar fornlador de estrll

turas de suas conexoes, ele nan mais farmara estrutura alguma. 

Chegado a este ponto, nao tente ser esperto, nao pule, nao troque 

de vefculo: se fizer isso, ignorant as ramitica~6es e nao consegui d tra~ar a 

nova paisagem. Apenas siga as pistas com olhos miopes. Voce aceitou ser 

formiga [ant], voce permanecera ANT! Se teimar na decisao de produzir 

uma trilha continua em vez de descontfnua, outra cadeia de montanhas 

come~ani a se erguer. E uma paisagem que atravessa, Cruza e atalha os 

lugares antigos de " intera~iio local" e de "contexto global". 

Nao e que nao haja hierarquia, altos e baixos, fend as, vales profun

dos, cumes. Apenas, se voce quiser ir de um lugar a outro, tenl de pagar 

o pre~o total da rela~iio, conexiio, deslocamento e i n forma~iio. Nao se 

permitem paradas, acelera~6es ou atalhos. Por exemplo, os mi lh6es de 

atas de fala que compoem um dicionario, uma gramatica au llma estru 

tura de linguagem num departamento de linguistica foram extraidos de 

atos de fala locais registrados, transcritos, coletados e classiticados de va

rias maneiras com 0 emprego de diferentes meios. 228 A circunstaneia de 

nenhuma estrutura atuar inconscientemente ('sob" cada ato de fala naD 

significa que seja feita de brisas por linguistas "Iocais" metidos em seus 

gabinetes. Significa que a estrutura escrita est .. relaciol1ada, conectada 

e associada a todos os atos de fala pOl' modos que a pesquisa descobrinl. 

Sem duvida, 0 gabinete do lingui sta pode estar de algu1l11l10do ligado ao 

que se fala «la fora", mas como essa liga<;ao existiria sem conexoes, sem 

custo e sem um constante co1l1ercio pel os condutos que entram e saem 

do gabinete? Essas rela~6es de mao dupla sao tanto mais fortes quanto a 

gramatica tambem se tornou, ap6s anos de trabalho, um tra~o comum 

daquilo que e, para os falantes, interagir. Gramaticas escritas sao hoje 

parte do equipamento de toda mae ocidentalizada que repreende a tilha 

228 Vcr Simon Winchester (2003). 77le Meanillg of Everything: the Story of the Oxford 
English Dictionary. 
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por falar de modo incorreto. Visto desta maneira, to do local de trabalho 

academico - 0 tugurio do antropologo, 0 laboratorio do fisiologista, a bi

blioteca do advogado, 0 gabinete do teorico soc ial, 0 estudio do arquiteto, 

a sala do orientador - come~a a assumir, aos olhos do observador, 0 for

mato de estrela com 0 centro no meio de inumeros raios com todo tipo 

de pequenos condutos que vao e vem. 0 Lobo do Contexto pode engolir 

uma interac;ao, Inas nao essa rede eomprida, achatada e dobrada na qual 

ele proprio se emoscaria. 

Se seguinllos essa orientayao sem hesitar, uma nova rela<;ao topo

grafica se torna visivel entre 0 antigo micro e 0 antigo luaero. 0 macro 

nao esta "adma" nelH "abaixo» das interac;oes, mas unido a elas C01110 GU 

Ira de suas conex6es, alimentando-as e sendo por elas alimentado. Nao ha 

outra nlaneira conhecida de Jazer coisas em escala relativa. Para cada um 

dos "macrolugares", 0 mesmo tipo de perguntas pode ser feito. A resposta 

dada pelo trabalho de campo dirigira a aten~ao de novo para um local 

eo redescrevera como lim emaranhado de conex6es pelas quais veiclllos 

(transportando documentos, inscri~6es e materiais) viajam servindo-sc de 

algum tipo de conduto. 

o que era verdadeiro, no final da Parte 1, para 0 relato escrito do so

ciologo e verdadeiro tarnbem para todos os outros formadores de estrutu

ras: eles lan~am pequenas pontes sobre 0 abismo criado pOl' diferentes qua

dros de referencia. A natureza exata dessas entidades moveis nao importa 

aqui: a pesquisa decidiri quais devam ser os veiculos e documentos para 

cad a caso. 0 que conta e a possibilidade, para 0 pesquisador, de registra r a 

forma "em rede" sempre que possivel, em vez de dividir os dados em dllas 

por~6es: uma local e outra global. Contar uma historia de ator-rede e ser 

capaz de apreender essas muitas conexDcs, sem estraga-las desde 0 comec;o 

COIll a decisao a priori sobre qual e 0 "verdadei ro tamanho" de lima intera

~ao ou de um agregado social. Como ja deve tel' ficado claro, a ANT e antes 

de tudo Ulll principio de projeriio abstrato para desenhar qualquer forma, 

nao uma dedsoo arbitdria concreta sobre qual forma deva estar no mapa. 
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Os centros de calculo, como os denominei, oferecem essa forma em 

estre1a de urn modo intr igante.'" 0 eapita lismo, por exemplo, ta lvez seja 

uma entidade intratavel, dotada de "esplrito"; no entanto, urn escritorio na 

Wa lJ Street se conecta com 0 "mundo inteiro" pelo fi nos, mas eficientlssimos 

condutos de mil hoes de bils de infonna~ao por segundo, os quais, urna vez 

digeridos pelos cornerciantes, sao devolvidos ao mesmo lugar pelas telas da 

Reuters ou Bloomberg, que registram todas as tra nsa~oes e se ligam ao "resto 

do mundo (coneetado)" para determinar a nelworliz de alguem.''' Se levar

mas em conta esses condutos, poderemos escolher entre duas rotas: acredi

ta r ai nda que 0 capitalismo age sub-reptic.iamente como a "infraestrutura" 

de todas as t " ansa~oes do mundo, e nesse caso temos de saltar da constata

,ao do valor de uma empresa para seu "contexto", trocando de veiculo no 

caminho, mudando de marcha e voando pa ra considera,oes estratosfericas, 

em vez de andar ape; ou continuar caminhando e estudando lugares como 

as sa las de Wa ll St reet sem trocar de veiculo, so para ver on de essa decisiio 

nos levant. Em ambos os casos, a pa isagem desenhada por meio dessas duas 

defi n i~oes de sinali zadores seni totatmente d iversa. 

Diga-se 0 mesmo do espa,o reservado pa ra a a~ao: 0 capitali smo 

nao tern inimigos deelarados, pois esta "ern toda pa rte"; mas lllll escrito

rio na Wall Street possui inl.meros conco rrentes ern Xanga i, Frankfurt e 

Londres - pane nos computadores, manobra suspeita do concorrente, urn 

va lor inesperado, uma variavel negligenciada na formula de pre~os, urn 

procedirnento contabil arriscado - que poderao alterar 0 bala n~o de um 

luero obsceno para urn prejuizo acachapante. Si rn , a Wall Street est" co-

229 Para urna dcrinic;:ao do lermo, ver Bruno Latour (1987), Science in Action: How to 
Follow Scietltist and Engineers through Society. 

230 Vcr Ka rin Knorr-Celina e Urs Bruegger (2002), Global Microstructure: The Virtual 
Societies oj Financial Markets; Muniesa, Des marches comme algorithmes; Donald 
Mackem·.ie (a sair), An Engine, Not a Ctimera: FillnflCe 11leory and tlie Making of 
Markets; Lcpinay, Les jomlllles du marc/lei Mirowski. Machine Dreamsj Andrew 
Leyshon e Nigel Thrift (1996), MOlley/Space: Geographies oj Monetary Trallsjorma
ti011; e, embora com lI l11 sccu lo de idade. Tarde, Psychologie Cconomique. 
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nectada com I11uitos lugares, e nesse sentido - s6 nele - ela e "major", mais 

poderosa, I11ais abrangente. Contudo, mio e mais vasla, mais extensa. n lC

nos local, menos interativa, menos intersubjetiva do que 0 shoppil1g eelller 

de Mouli ns, Fran,a, ou 0 barulhento e malcheiroso mereado de Bouake, 

na Costa do Mar fim. NflO enfati ze 0 eapitalismo, mas tambem nao a tela 

dos escritorios de Wall Street: siga as conexoes, "siga os proprios atores". 

Nen hu ma objetifi ca~iio fria ocorreu ai, nenhuma razao superior se rnani

festoll. Por toda parte, cupins cegos aClImulam uadosVoce deve apenas 

fa rejar pelas galerias que eles abrem, nao importa quao longe precise ir. 

A mesma mudan~a de topogra fi a ocorre sempre que voce substitui 

uma estrutu ra n1isteriosa por loca is totain1ente visiveis e empi rica mente 

rastreaveis. Uma organiza~iio nao e sem duv ida "maior" do que aquilo que 

ela organi za . Como Bill Gates nao e fi sicamente maior do que seus empre

gados da Microsoft, a propria Microsoft, como corpora,ao, nao pode ser 

um vasto edificio onde resida m os agentes individuais. Ao contnirio, certo 

tipo de nrovim el1to se transmite por todos e1es, algu ns dos quaiS come~am 

e terminarn no escritorio do Sr. Gates.''' Por ser menos sociedade que 0 

corI'o polf tico e que a orga ni za,ao se cOllstitui un ieamente de movimentos 

entretecidos pela cirCllla~iio constante de papeis, historias, relatos, bens e 
paixiies. 0 fato de um escr it6rio ser atravessado par conexoes mais longas, 

nipidas e intensas nflO signi fica que ele seja rna is vasto.'" Segllir t rilhas 

continuas nao e a mesma coisa que sa lta r para a estrutura. Apegar-se ao 

visivel e captavel nao e a mesma coisa que engolir agencias invisiveis. Per-

231 Estranhamente, isso vale para 0 pr6prio edificio. apes~tr da llletMora da estrutura, 
pois neuhulll edil1cio e visivel i" toto em nenhulD ponto de sua construc;:ao e uso. 
Vcr Edward Robbins (1994), Why Arcllitects Draw, e, para uma etnografia de csca
lada, Atbena Yancva (2005), Seellillg Up and Dow,,: Extraction Trials;1I Architectural 

Desig ll. 

232 Um exemplo notavel da rccundidadc dcssa abordagcm e oferecido pelo projeto de 
aeroporto realizado por Goodwin e Suehman. Ver Franc;:oise Bru n-Cottan et alii 
( 199 1), The Workplace Project: Desigllillgjor Diversity and Change, e Goodwin e 
Goodwin, Fo rmulating Planes. 
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maneeer com urn tipo de veiculo a te t d - , . mpo 0 0 nao e a meSJl13 CQlsa que 
,aceitar uma carona de meios de transporte mais nlpidos e extravagantes. 

Nao existe lugar que se possa considerar "nao local", Quando alga e "deslo

ca li zado", isso significa que passa de lUlllugar a ou/ro, nao a lugar nenhum, 

"Mas isso nao e puro sensa comum?", resmunga a ANT obsessivamente 
cega, seguidora de trilhas, 

Um ator-rede e rastreado sempre que, no curso de um estudo, se 

toma a decisao de substituir atores de qualquer tamanho par silios e loca is 

e conectados, em vez de inseri-Ios no micro e no macro, As duas partes sao 

essenciais, dai a hifen, A primeira parte (0 ator) revela a minguado espa~o 
em que todos as grandiosos ingredientes do mundo comer;:am a ser incu

bados; a segunda (a rede) explica par quais veiculos, tra~os, trilhas e tipos 

de informa~ao a mnndo e colocado dentro desses lugares e depois, uma vez 

transformado ali, expelido de dentro de suas estreitas paredes. Eis par que 

a "rede" com hifen nao est:! af como presen~a sub-repticia do Contexto, 

e sim como aqUjlo que conecta as atores, Longe de ser, como a Contexto, 

outra di mensao que de volume a uma descrir;:ao excessivamente estreita e 
plana, ela permite as re1a~oes continua rem planas e pagarem toda a cant a 

dos "custos de transa~ao". Nao ha nma macrossociologia e uma micros

sOciologia, mas sim duas maneiras diferentes de visualizar a re1a~ao ma
cro-micro: a primei!'a elabora uma serie de bonecas Matryoshka russas _ 

a pequena e desconecta, a grande enca ixa; a segunda desdobra conexoes _ 
a pequena se desconexa, a gra nde conecta, 

Nao e par acaso que a ANT come~ou pelo estudo da ciencia. Sem

pre que se quer um bam exemplo do que possa significar, para uma teoria 
social, abolir a distin~ao macro/micro, a panorama cientifico oferece um 

excelente modelo, Ele nao apenas e muito mais faeil de estudar, como for

nece as exemplos mais extremos de Como pequenas inovar;:oes cosrumam 
tornar-se) no tim, um aspecto "macro" do "mundo inteiro".233 As ciencias 

233 
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o escrit6rio na School of Mines C 0 bers:o das primeiras tentativas de deteq:ao de 
pe~r6lco de Schlumberger. Sobre essa hist6ria nofavel, ver Gelfrey Bowker (1994). 
SCience on the Run: hiformation Management alld Jndustrial Geographies at SdJ/um-

BrUIlO L(ltoll r 

nao lem tamanho, au melhor, se lu\ uma coisa que nao explica seu poder e 
seu porte diminuto. Nao par acaso, sempre que Gabriel Ta rde buscava um 
exemplo perfeito de sua teoria dos "raios imitativos", voltava-se para a (en

tao 11ao existente) sociologia da ciencia. Ele insistia que existe Ulna conexao 

indire/a, mas pienamel1te rastl'eLive/, entre a gabinete de Galileu, na Floren

~a do seculo XVI, e aquila que todo menino de escola aprende quando Ihe 

ensinam a 11aO acreditar nos proprios olhos ao ver a sol se pando,'" Toda 
escala de laboratorio e, em potencia, imensamente pequena au grande. Se

ria pueri!, da parte do observador, decidir de antemao e definitamente qual 

e a seu tamanho reaL As disciplinas cientfficas, incluindo as "cienciazi

nhas de gabinete" como a contabilidade, a administrar;:ao e a organizayao 

empresaria!, nos dao exemplos maravilhosos porque, como as moscas da 

fr uta dos geneticistas, fornecem lima versao exagerada do que oeorre em 

toda parte de uma maneira menos clara e rastreaveL Como vimos na Parte 

I, quanta mais a cieneia e a tecnologia evoluem, mais facil se torn a tra~ar 
fisicamente conexoes sociais. Satelites, redes de fibra otica, caleuladoras, 

fluxos de dados e laboratorios constituem a novo equipamento material 

que sublinha os vinculos, como se urn grande lapis vermelho ligasse as 

pontos para tornar visiveis linhas que antes mal se pereebiam, 235 Mas a que 

e verdadeiro para laboratorios e gabinetes e verdadeiro tambem para todos 

as outros loca is coneetores e estruturadores. 

berger. 1920-1940, Sobre 0 poJer de expansao das redes, a hist6ria chissica continua 
sendo Hughes, Networks of Power. Ver tambcm um excelente exe lllplo de colonia
Iismo indiano em Daniel R. Headrick (1988), The Tenlacles of Progress: Technology 
Transfer ill the Age of lmperin/ism, 1850-1940. 

234 "Quando um jovem c3mpones, observando 0 pur do sol, nao Selbe se acredita em 
seu professor, que lhe asscgura que 0 anoileccr se deve ao movimento da Terra e nao 
ao movimento do Sol, ou no lestcmunho de seus scnlidos, que lhe diz 0 (Ontrario, 
nesse caso h,\ apenas llma inicintiva possivel, que. passando por sell proressor, 0 
une a Galileu; no cntanto, isso basta para tomar sua hesitaqao. sua pr6pria oposis:ao 
interna, social na origem." Em Tarde, Social Laws, p. 51. 

235 15so e ainda mais v .. Uido, hoje, para os illslrumentos quanLitativos. Ver Peter Keating 
e Alberto Cambrosio (2003), Biomedical Platforms: Realignillg the Normal mId the 
Pati1%giCCII il1 Late-Twelltieth-Century Medicil/c. 
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Para designar essa primeira categoria de marcos, proponho a pa

lavra olig6ptico como tenno generico, reservando a expressilo "centros 

de cilcu lo" para os locias onde calculos li te rais, e niio simplesmente me

taf6ricos, sao exequive is gra~as ao formato matematico ou pelo menos 

ari tmetico dos documentos em tnlnsito'36 Como bern sabe todo lei tor de 

Michel Foucault, 0 "pan6ptico", uma prisao ideal que ensejava total vigi

lancia dos internos, imaginada no in icio do seculo XIX por Jeremy Ben

tham, permaneceu como utopia, au seja, um mundo de lugar nenhum 

para nutrir a dupla enfermidade da paranoia total e da total megaloma
nia . m N6s, porem, niio estamos atnls de utopias, e sim de luga res reais. 

Os olig6pticos sao lugares assim pOI-que fazem exatamente a oposto dos 

pan6pticos: veem muito pouco para alimentar a mega lomania do inspe

tor au a paranoia do inspecionado, lTIaS 0 que veenl, veem bern - dai 0 
uso dessa palavra grega para designar l1l11 ingrediente ao mesmo tempo 

indispensavel e fornecido em pequenas quantidades (como os "oligoele

mentos" de sua fannacia domestica). Gra~as aos 0lig6ptieos, vistas pu
jantes, mas muito estreitas do todo (conectado) se tornam possiveis - en

quanto as conexiies subsistem. Nada, ao que parece, consegue amea~ar 
o olhar absolutista dos pan6pticos, e por isso eles sao tao amados pelos 

soci610gos que desejam ocupar 0 centro da prisao de Bentham; 0 men or 

inseto pode cega r os 0lig6pticos. 
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o estudo alcnlo do formalisrno permite distinguir entre as dUls s itl1a~6es. Ver Clau
de Rosental (2003), La Trame de l'ivide1lce; David Kaiser (2005). Drawing 71lCories 
Apart: The Dispersion of Feymnan Diagrams ill Postwa r; c, por outro lado, 0 estudo 
de arquivos burocratas em Christian Jacot (I 992). L'Empire des cartes. Approche the
oriquede la cartographie a travers l'histoire. Suchman usa a cxpressao "centros de co
ordena~ao" para insistir nas praticabilidades do local de trabalho. que ela considera 
um espa<;o hibrido de [ormas, calculos, h!cnicas de organizac;:oes e i nl era~oes . Ver 
Brun-Cottan. The Workplace Project. 

~ evidentc que 0 pr6prio Bentham estava mais do que inrCclado por ambas as do
en ~as. Ver Jeremy Bentham e Michel Foucault (1 977), Le Ptwoptico rl precede de l'oeil 
du pOll voir: elltretien avec Michel Foucault. E menos cv idente no caso do usc ironico 
que Foucault faz da utopia do panopticon em Michel Foucault (1975), Discipline and 
Pwlish: TIle Birth of Prisofl. 

As vezes eSses locais sao facei s de localizar porque as conexiies fi 
sicas fazem 0 trayado para nos da mesma nlaneira conlO os laborat6rios: 

e 6bv io, por exemplo, que 11111 centro de comando e controle do exercito 

nao e "maior" nem "mais amplo" do que a frente local a mi!hares de qui!ii

metros dali, onde os sold ados estao arr iscando a vida, mas e ev idente, nao 

obstante, que essa sala beliea s6 pode comandar e controlar qualquer coisa 

_ como 0 nome indica - na medida em que permanece ligado ao teatro 

externo de opera<;ao por meio de um incessante transporte de informa~ao. 
Assim, a topografia correta, aqui, consiste nao em induir a linha de frente 

"em" algum poder abrangente, mas em localizar ambos e ligar pOl' meio 

de algum tipo de cabos bem alimentados 0 que em frances se denomina 

connectique.238 E 0 que ell entendo por alisar a paisagem. Que est a nao e 

uma tarefa faci! todo sold ado. comandante e historiador de batalhas sabe 

muito ben1.239 

As vezes a olig6ptica em forma de estrela poderia ser mais dificil de 

detectar: um cubicllio de redator de jornal assemelha-se a uma sala de co

mando e controle, mas s6 lun pouquinho, pois 0 que sai e 0 que entra nao 

sao tao formatados nem tao obrigat6rios quanto uma ordem ou despacho 

militar,240 Em outros casos, as conex6es sao POllCO v isiveis, como quando 

alguem pergllnta em qual agencia esta sendo produzido 0 "complexo de 

Edipo)), 0 "governo". a "reengenharia" ou 0 "capital social", E, nao obstante. 

238 
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Podem-se encontrar l11uitos exempJos dessa fragilidade em Barry, Political MaciJi
nes. Para uma analise de es tudos de ci~ncia oa burocracia no trabalho, vcr Alberto 
Cambrosio, Camille Limoges e Denyse Pronovost (1990). Representing Biotechnolo

gy: All Ethnography oj Quebec Science Policy, 

Para uma demonstrac;:ao magist ral, vcr John Keegan (1987), rnJe lvlask ofCO'III~,~tld . 
A recente discussao em torno de anll<1S de destrui<;ao em massa oferece um otllll0 
exemplo dos limites de todas as metaforas de "olhar" e "visao"; ver Hans mix (2004 ), 
Disarming i rafj. Todavia, a obra-prim.a liler<iria continua sendo Guerra e Paz de 

Toistoi. 

Para alguns exemplos cl<issic.os. vcr Walter Lippmann (1922), ~Hblic Opjf!i~lI , sobre 
jornais; Chandler, The Visible Hand, sobre empresas; e Peter Mtller (1994) , DI e Fac

tory as Laboratory. sobre conlabilidadc. 
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tambem aqui se poderia seguir as trilhas e tra~ar um mapa, par exemplo, 

das varias teorias socia is contradit6rias que viajam at raves de Paris. Ainda 

que pare~am imateriais, e!as sao transportadas fisicamente para trabalhos 

de campo, questionarios, agencias de estatistica, polemicas academicas, 

artigos de jornais, conversas de botequim e aplica~6es de subven~6es, an

tes de regressarem atraves de editoriais, livros didaticos, membros de par

tidos, comites de greve e centros belicos, onde sao utili zadas par algu ns 

participantes como urn modo de decidir, em parte, quem eles sao e a que 

tipo de grupo pertencem. 241 Como aprendemos com a primeira fonte de 

incerteza, hoje em dia e diffcil pertencer a um grupo sem a ajuda de um 

cientist. social. 0 que qualquer um sa be sabre "capital cultural", "i ndi

vidualisll10 metodoI6gico", "inercia organizacional", "redu~iio de custos", 

"genera" ou "0 prindpio de precaw;ao", sem passar primeiro por algum 

centro de pesquisa? No caso de rastreadores tao fnigeis, poderia ser mais 

dificil tra~ar 0 mapa porque as trilhas poderiam ser mais indistintas, com 

as conex6es frequentemente interrompidas. Mas continua senelo necessa

ria tentar, para dar a impressiio de que poderiamos ser colocados "em uma 
categoria" senl nenhum custo, 242 

Para coneluir sobre esse primeiro tipo de bra~adeira: muito embo

ra a questao pare\a efetivamente est ranha a principio - para nao dizer 

de mau gosto -, sempre que algLl<!m fa la de um "sistema", de um "aspec

to global", de ullla "estrutura", de uma "sociedade", de lim "imperio", 

de uma "econonlia mundial", de uma Uorganizaryao", a primeiro reflexo 

da ANT deve ser 0 de perguntar: "EI11 qual edificio? Em qual agencia? 

Alraves de qual corredor ele e acessivel? Que colegas ele leu? Como foi 

241 Urn bom exem~lo disso e Boltanski e Chiapello, The New Spirit of Capitalism, quan
do eles usal11 a hlcratura de adminisl ral\'=ao como guia para elltender como as elllpre
sas se valcm das novas teorias sociais - inclusive a A NT. .. 

242 Ve~ Luc Boltanski (1987). 'Ole Making aJa Class: Cadres in Freud, Society. e as pri
melras obms de Thevenot sobre a e1aboral\'=ao de categor ias socioeconomicas. espe
cialmente seu cJassico Laurent Thevenot ( 1984), Rules a/Id Implements: [Ilvestment 
ill Forms. 
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compilado?"24l Os pesquisadores, se can corda rem em seguir esta pista, 

ficaraa surpresos com 0 numero de locais e ca nais que aparecem, as

sim que estas perguntas estao sendo feitas. A paisagem social come~a a 

lTIudar com lTIuita rapidez. E, COlna os viajantes nao tardam a notar, ela 

nao prodLlz neles a mesmo sentimento que teriam se Ihes pedissem para 

penetrar em alguma estupida pit·amide abrangente de poder ou rastrear 

a paisagem alisada onde circulam numerosas tentativas de estabelecer 

e assegurar as conex6es fn'geis. E essa difere n~a na topografia que ex

plicara (no ultimo capitulo do li vro) por que as duas teorias socia is nao 

asp iram ao mesmo tipo de re!evancia polltica. 

PANORAMAS 

El nao obstante, nao ha razao para negar que a sombra de uma enar

me piramide social assoma sabre a nossa cabe~a. Como 0 reflexo de Pavlov, 

e uma rea~ao autOlmitica. Sempre que falamos de sociedade, imaginamos 

unl monumento Oll esfera lnaci<;:a, algo C01110 um imenso cenotafia. Ha 
uma hierarquia social de cima para baixo. Assim, nao importa quantos 

avisos se deem, cada oli gopticon usado para manter a paisagem lisa desa

parecera imediatamente em algum lugar num contexto social maior tao 

inralive!mente quanta LIm pombo em seu buraco no pomba l. Nao lui como 

brandir esse preconceito diretamente porque ele tem sido, ha mais de vinte 

seculos, a posi<;ao padrao dos nossos sistemas operacionais: a soeiedade, 

nao importa como ela seja construida, tem de ser um pouco grande em es

cala. E, no entanto, e exatamente essa posi~ao padrao que torn a impossive! 

desdobrar qualquer sociologia relativista. 

o problema e que as cientistas socia is usam a escala como uma das 

numerosas variaveis de que necessitam para come<;:a r antes de fazer a estu-

243 Anke le Hccsen (2004), 11lillgs that Talk: News, Paper, Scissors. Clippillg in the Scietl
ces and Arts arolmd 1920, 
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do, enquanto a escala e 0 que os atores real izam representando escalando, es
parando e eontextualizando uns aos outros mediante 0 transporte em alguns 

vefculos especifieos de alguns tra<;os especificos. 2" Pouco vale respeitar as 

realiza<;aes dos atores. se no final nos Ihes negamos um dos seus privilegios 

mais importantes. isto e, que eles sao os que definem a esea la reiativa. Nao 

e tarefa do analista impor uma escala absoluta. Como bem sa be qualquer 

lei tor da teoria da relatividade, as estruturas de referenda absolutas so ge

ram defarma<;aes hordveis, frustrando qualquer esperan<;a de sobrepor do

eumen tas em algum formato legivel, enquanto os moles e viscosas "molus

cos de referenda" (termo de Einstein) permitem aos fisicos viajarem de uma 

estrutura para a seguinte. se naD suavemente, pelo menos continuamente.245 

Ou 0 soeiologo e rigido e a munda se torna uma confusaa. ou 0 soeiologo e 
Aexivel 0 bastante e 0 mundo se poe em ordem. Novamente, aqui . os deveres 

do re1ativismo empirico sao aparentados com os da maralidade. 

E porque 0 preconeeito de viver dentro de uma estrutura abrangente 

e aparentemente impossivel de desarraigar que temos de eriar urn segundo 

tipo de bra<;adeira artificial. Enqua nto nao mostrarmos os lugares onde 

"alto", (Iba ixo", "total" e "global " sejam encenados de maneira convincente, 

a tentac;ao de saltar para 0 «contexto" nao sera aliviada e a constru<;ao de 

escalas pelas atores nunca ted espa<;o para ser plenamente desdabrada. 

A paisagem social nunca sent suficientemente alisada para que 0 custo das 

vefculos de Iiga<;ao se torne plena mente visivel. As pessoas continuaraa 

acreditando que 0 grande animal nao predsa de nenhuma forragem para 

se sustentar; que a sociedade e algo que pode perdurar sem ser prod uzida, 

reunida, caletada ou preservada; que ela eslii par tras de nos. pOl' assim 

dlzer, em vez de estar a nossa frente como uma tarefa a ser cumprida. 

244 Esses trac;:os sao espccificados no tercciro movimento. Uma vez mais. a paciencia e 
requerida aqui. 
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Se.mprc conSi.dcrei, tun POIlCO infamemente. Einstein como Uill teorico social, OU 
s~Ja> 1I.~ te6nco das associa~oes. Ver Bruno Latour (l988c), A elntivist Account oj 
Emstems Relativity. 
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Como vimos na parte anterior deste livro, nao e tarefa do saci610go 

decidir no lugar do ator quais grupos estao construindo a mundo e quais 
media<;6es os estaa fazendo agir. Sua tarefa e construir 0 experimento ar

tificial - lun relata, U111a hist6ria, uma narrativa - no qual essa diversida
de possa ser desdobrada ao maximo. Embara pare<;a estranha a principio, 

o mesmo vale para a escala: nao e tarefa do sociologo deddir se uma dada 

intera<;aa e "micro" er1quanto autra seria "de ambito medio". Demasiada 

investimento, engenho e energ ia e despendido pelos participantes para 

modificar a escala relaliva de todos os demais participantes a fim de que 

os sociologas decidam sabre um padrao fixo. Como mostraram Boltanski 

e Thevenot, se hi uma coisa que nao se pode fazer no lugar dos atores e 
decidir onde des se situarao numa escala que vai do pequeno aa gran

de. porque a cad a lima de suas numerosas tentativas para jllstificar seu 
comportamenta eles padem mobilizar subitamente toda a humanidade, 

a Fran~a, 0 capitalismo e a razaa quando, urn minuto antes, poderiam tel' 

estabelecido urn compromisso 10cal. ' 46 Diante dessas sllbitas mlldanl'as de 

escala, a I'mica solu<;ao passivel para 0 analista e tomar tl propria mudan,a 

conlO se llS dados ever atraves de que meios pnlticos a "medida absoluta" 

pode allmenta r. 

A escala e a propria reali za~ao do ator. Embora esta seja a mais antiga 

e, a meu ver, a mais decisiva proposiyao feita peJa ANT,247 nunca encontrei 

ninguem que pudesse aceitar sequer relancear os olhos para a paisagem as

sim revelada - nao mais, se auso fazer 0 paralelo, do que Galilell poderia 

tentar sells "ca ros e respeitados colegas" a dar lima alhada em seu telescopio 

provis6rio. A razao e que tendcmos a pensar em escala - macro, Ineso, micro 

- COll10 UlTI zoom belD ordenado. E mais ou menos como 0 maravilhoso, 11135 

perversamente fa laciaso, livro the Po IVers oj Ten, onde cad a pagina oferece 

Ullla imagem, uma ordem de 111agnitude mais proxima do que a anterior, 

246 l30ltanski e Thevcnot, 011 Justification. 

247 Ver Michel Calion e Bruno Latour (1981 ), Unscrewillg the Big Leviatha1lS. How Do 
Actors Macrostructllre Reality. 
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en1 todo 0 caminho que vai da Via Lk.tea as fibras de DNA, com Ulna foto 

em algum ponto na distancia media que mostra dois jovens participantes 

de piquenique num gramado perto do Lago Superior.'" Um microssegundo 

de reflexao basta para perceber que essa montagem e falaciosa - onde uma 

camera seria posicionada para mostrar a ga laxia como urn todo? Onde 0 

microscopio e capaz de reconhecer com perfeic;iio esta eelula de DNA em 

vez daquela? Que n'gua poderia ordenar imagens ao longo de uma trilha tao 

regular? Bela montagem, mas perversamente errada. 0 mesmo vale para 0 

efeito zoom no reino social, 50 que neste caso ele e tOlnado nao como um en

genhoso truque artistico, mas como uma injun,ao muito natural emergindo 

do mais inflexivel senso comum. Nao e 6bvio que a 113M e "maior" do que 

a sua for,a em vendas? Que a Fran,a e "maior" do que a Escola de Minas, 

que e muito "maior" do que eu? E, se imaginarmos a IBM e a Fran,a tendo 

a mesma forma estelar como a sala belica de comando e controle que men

cionei mais atnis, que farfamos com os graticos organizacionais da estrutura 

corporativa da 113M, com 0 mapa da Fran,a, com a imagem da Terra in teira? 

Nao estarao elas propiciando obviamente a "estrutura" imensamente maior, 

na qual as "coisas menores" tern de ser 5ituadas? Nao e perfeitamente correto 

dizer que a Europa e maior do que a Fran,a, que e maior do que Paris, que 

e maior do que a rua Danton, que e maior do que 0 meu apartamento? Ou 

dizer que 0 seculo 20 fornece a moldura "na qual" a Segunda Guerra Mun

dial "aconteceu"? Que a batalha de Waterloo, em A Cartuxa de Panna, de 

Stendhal, e um acontecimento muito mais importante do que a experiencia 

que Fabrizio del Dongo tem dela? Embora leitores possam estar prontos para 

ouvir pacientemente as reivindica,oes da ANT por uma nova topografia, 

eles nao poderao ir mais longe se ela for excessivamente de encontro a toda 

reacrao do senso COillum. Como poderia 0 "emoldurar as coisas" nao ser a 
coisa mais razoavel a ser feita? 

248 Philip Morrison and Phylis Morrison (1982), The Powers of rem. 
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Admito que 0 importante e segllir 0 senso cam urn. Admito tambem 

que emoldurar as coisas num contexto e 0 que os atares fazern constante

mente. Estoll apenas afirmaudo que e a propria atividade de emoldurar, 

a pr6pria atividade de contextualizar, que deveria ser trazida para 0 pri

meiro plano, e que nao se pode fazer isso, ja que 0 efeito zoom e admiti

do. Estabelecer a escala de antemao seria aderir a uma medida e a uma 

moldura absoluta de referencia somente quando ela esta medindo aquilo 

que sornos depois; quando e uma viagem de uma moldura para a maldu

ra seguinte que queremos realizar. Uma vez mais, os sociolagos do social 

nao sao suficientemente abstratos. Acred itam que tem de aderir ao senso 

cornum, mas 0 que demonstra, pelo contnirio, uma completa falta de razao 

C imaginar tun «zoorn social" SetH uma dilnera, um conjllnto de trilhos, 

um veiculo sobre rodas e todo 0 complexo trabal ho de equipe que tem de 

ser montado para levar a cabo uma coisa tao simples quanto urn travelling. 

Qualquer zoom de qualquer tipo que tente ordenar as coisas suavemente 

como 0 conjunto de cluneras dolly russas e sempre 0 resultado de um rotei 

ro cu idadosamente planejado por algum diretor de teatro. Se voce duvida 

disso, ent,1O fa~a uma visita ao Universal Studios. "Alto" e "baixo", "local" e 

"global" tem de ser feilos, nunca sao dados. Todos 0 sabemos Illuito bern, ja 

que testemunhamos muitos casos nos quais 0 tamanho relativo foi rever

tido instantaneamente - por greves, revolu~oes , golpes, crises, inova~oes, 

descobertas. Os acontecimentos nao sao como cabides de roupas numa 

loja. Os r6tulos S, M, X e XL pal'eeem, antes, conf'usamente distribuidos; 

eles diminuem e aumentam bem depressa; encol hem ou crescem com a 

velocidade do raio. Mas nunca pareeemos prontos para ext rair as consequ

eneias das nossas observa~oes diorias, tao obcecados estarnos com 0 gesto 

de '(inserir as coisas em seu contexto 111ais amplo'). 

E, no entanto, esse gesto deve ser tambem cuidadosamente docu

mentado! Voce ja noton, em conferencias sociologicas, reunioes poUticas e 

conversas de botequim, os gestos com as maos que as pessoas fazem quan

do invocam a "Grande lmagem" na qual se ofereeem para substituir 0 que 

voce acaba de dizer para que ele "se ajuste" a entidades faceis de apreender 
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como "Capitalismo Tardio", a <Cescalada da civilizac;ao", «0 Ocidente" , "mo

dernidade", "hist6ria hurnana", «P6s-colonialis1110" au "gJobalizacrao"? Seu 

gesto com as nlaos nunca e nlaior do que se estivessem batendo numa ab6-

bora! Voumostrar, enfim, a tamanho reaJ do "social" em toda a sua gran

deza: bem, nao e tao grande assim. S6 parece se -Io par causa do grande 

gesto e do tom profissional com as quais se alude a "Grande Imagem". Se 

ha lima eoisa que nao e sensa comum, seria a ato de tamar uma ab6bora de 

tamanho razoavel pela "totalidade da sociedade". A meia-noite soou para 

esse tipo de teoria socia l e a bela carruagem voltou a se transformar naqui-

10 que sempre devia ter sido: um membra da familia das Cucurbitaceae. 

Estou sendo maldoso, bem sei, mas as vezes isso pode ser feito de um 

modo am igavei, como quando um cirurgiiio extirpa rapidamente uma ver

ruga dolorida. Tamanho e Zoom nao devem ser confundidos com cOl7exi

dade. Ou essa escala tamanho ab6bora esta relacionada atraves de muitas 

conexoes com mu.itos outros locais, da mesma maneira que U111 escrit6rio 

comercial em Wall Street se reiaciona com as muitos conjuntos que com

poem as economias do mundo - e, se assim for. quero estar convencido de 

que essas conex6es existem, quero tocar os canais. verificar sua solidez, 

testar seu realismo -, ou niio se relacionaJ e nesse caso, se ha wna coisa 

que esse gesto amea,ador das maos pode fazer, e for,ar-me a acreditar que 

minha pequena descri<;ao "local" foi «emoldurada" par U111a coisa "maior". 

Pais bem, nao a quero "emoldurada"! Mas estou pronto para estudar muito 

cuidadosamente a propria moldura, fazer com que de 11111 recurso auto 

matico ela passe a ser um topicn novo e fascinante. E pela encena,ao do 

efeito zoom que a social dos teoricos sociais entra em cena; que ele afirma 

"incrustar" interac;6es locais; que acaba tendo llIn controle tao poderoso 

sabre a mente de cada ator. Ele Ii tao poderoso que, quando uma teoria 

social altemativa prop6e livrar-se de tal controle, e como se Deus voltasse 

a morrer - e na veJ'dade ha mais de um aspecto COl11um entre 0 Deus mori 

bundo dos velhos tempos e essa posi,ao que 0 soci610go semelhante a Deus 
as vezes sonha ocupar. 

De fato, a Grande lmagem e apenas isso: uma imagem. E entao se 
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pode formular a pergunta: em que cinema, em que galeria de arte ela e 
mostrada? Atraves de qual optica ela e projetada? A que publico se dirige? 

Proponho chamar de panoramas as novas bra,adeiras, fazendo obsess iva

mente tais perguntas. Contrariamente a oligoptica, os panoramas, como 

a etimologia sugere, veem ludo. Mas podem tambem nao ver nada, j,1 que 

simplesmente mostram uma imagem pintada (au rrojetada) na minllscula 

parede de uma sala totalmentefechada para a exterior. A metifora vem da

quelas primeiras salas inventadas no come~o do seculo XIX, cujas descen

dentes podem ser encontradas nas salas de cinema Omnimax construidas 

perto de centro~ cientilicos e shopping centers.'" A palavra grega pan, que 

quer dizer "tudo", nao significa que essas imagens nao captam "0 todo", 

mas sim que, ao contnlrio, elas cobrem uma parede de lllna sala (ega, na 

qllal um cem\rio complelamente coerente esta sendo projetado numa tela 

circular de 360". A coerencia e 0 seu ponto forte - e sua principal fraqueza. 

Onde podemos encontra-Ios, agora que tuclo dos panoramas reais 

celebrizados por Walter Benjamin foi destruido? Eles estao em toda parte; 

estao sendo pintadas todas as vezes que um editorialista de jomal analisa 

corn autoridade a "situa~ao total "; quando um livro reconta as origens do 

mundo desde a Big Bang ate 0 presidente Bush; quando lim manual de 

teoria social proporciona uma visao panoramica da modernidade; quando 

o presidente de uma grande empresa reune seus acionistas; quando um 

cientista famoso resume para beneficia do publico "0 est ado atual da cien

cia"; quando um militante explica aDs seus companheiros de cela a "Ionga 

historia da explora,ao"; quando uma poderosa arquitetura - uma piazza , 

unl arranha-ceu, Ulna enonne escadaria - nos enche de assombro.250 As 
vezes sao realiza,6es esplendidas, como no Palazzo della Ragiol1e, em Pa-

249 Sobre a hist6ria desse mcio de comunica«;3o do seculo XIX, ver Stephan Oellcr
mann ( 1997), TIle Panorama: His /Dry of a lvlass MidiuIII ; Bern<trd Comment (2003), 
7he P(l1lOrama; e, c1aro~ Walter Benjamin (2002) , 71Je Arcades Project. 

250 Sohre 0 vinculo enlre arqu itetura t! poder, ver Jean-Phil ippe HeurLin ( 1999), L'Espace 
pa riemel1/(Iire: Essa is sllr les raisOlls dll legisiaLeur. 
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dua (isso mesmo, 0 Pahkio da Razao), quando 0 grande salao da cida

de esta inteiranlente coberto por um afresco representando un1a visao de 

toda a mitologia c1assica e crista, juntamente com 0 ca lendario de todos os 

eventos cOll1erciais e dvicos. As vezes eles sao apenas um toseo amontoado 

de cliches, como nas convolutas tramas conspirat6rias de terroristas. As 

vezes oferecem progran1as inteirarn ente novas, como quando se oferece 

um novo espetaculo sobre 0 "tim da hist6ria", 0 "choque das civilizar;oes" 

ou a "sociedade de risco". As vezes refazem a hist6ria quando propoem 

uma releitura completa do Zeitgeist, como na Fenomenologia do Espirito e 
no Manifesto Comull ista. 

o que e tao poderoso nesses dispositivos e que eles resolvem magni

ficamente a questao da encenar;ao da totalidade, da ordenar;iio dos "a ltos e 
baixos", do alojalnento do "micro)') do "meso» e do "macro" urn no outro. 

Mas nao a fazem multiplicando conexoes bidirecionais com outros locais 

- como fazem as salas de comando e controle, os centros de calculo e, mais 

geralmente, a 0Iig6ptica.251 Eles projetam uma imagem que nao tem ne

nhuma lacuna, dando ao espectador a forte impressao de estar total men

te imerso no mundo real sem qllaisquer mediar;oes artificiais ou custosos 

f1uxos de informar;ao que conduzem do ou para 0 exterior. Enquanto a 

oligoptica esti constantemente revelando a fragilidade de suas conexoes e 

sua falta de controle sobre 0 que e deixado entre suas redes, os panoramas 

dao a impress.;o de ter um controle absoluto sobre 0 que est" sendo in

vestigado, em bora seja parcialmente cego e nada entre ou saia de suas pa

redes, salvo os espectadores interessados ou desorientados. Con fundi-los 

com a olig6ptica seria como confundir um episodio de guerra monitorado 

a partir da sa la do Exercito americana em Tampa, Florida, com 0 mesmo 

episodio relatado na Fox News quando tllll general reform ado est. comen

tando a "dia no front". 0 primeiro relato, gue e a rea lista, sabe mllito bem 

que pode tornar-se irreal tao logo as comunica~oes sejam i nterrompidas; 

251 
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Slol'cn.~jjk o(creceu uma descri~ao de muitos panoramas sob 0 nome de "'globm" em 
Peter Sioterdijk (1999), Sphiiren.Bd.2 Globe/!. 
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a segundo poderia ser igualmente real, mas tem lima chance menor de 

djzer-nos se e ou nao ficc;:ao. Quase sempre e esse excesso de coerencia que 

revela a ilusao. 

Enlbora nao devam ser levados 111Uito a serio, vista que esses re

latos coerentes e completos podel1l tornar-se as pontos de vistas mais 

cegos, mais locais e mais parciais, esses panoramas devem ser estudados 

cuidadosamente pOl'que propiciam a lllliea ocasiao para vel' a "historia 

total" como um todo. Suas visoes totalizadoras nao devem ser desearta

das como un1 ato de lnegaiomania profissionai, mas sim acrescentadas, 

como tudo 0 mais, a multiplicidade de locais que queremos desdobrar.'" 

Longe de se rem a lugar onde tudo acontece, como nos son has de seu 

diretor, elas sao locais a serem acrescentados como outros tantos luga

res novos pontilhando a paisagem que tentamos mapear. Mesmo, POl'em, 

ap6s essa redu~ao de tamanho, seu papel pode tornar-se crucial porgue 

elas permitem aos espectadores, aos ouvintes e aos leitores equipar-se 

com um desejo de totalidade e cenlralidade. E dessas poderosas hist6-

rias que obtemos as nossas metaforas para aquilo que "nos une", as pai

xoes que supostamente eompartilhamos, a conlorno geral da arqllitetura 

da soc iedade, as narrativas mestras com as quais somas diseiplinados. 

P. dentm dessas estreitas fronteiras que obtemos a nossa ideia, ditada pelo 

senso com Uill, de que as interac;6es ocorrem nunl contexto cCmais 31nplo"; 

de que ex istem um "alto" e um "baixo"; de que existe um "loca l" alojado 

em um "global"; e de que poderia haver um Zeitgeist cujo espirito ainda 

estil par ser criado. 

o stat LIS desses panoramas e estranhamente ambiguo: e1es sao si

mult.neamente aquilo qlle vacina contra a totalizar;iio - uma vez que sao 

252 John Tresch mosl[(lu quantos desses <.IispusiLivos coletores existem numa dada situ
.. <;:flo hist6rica e como des podem produzir 0 que cle denomina cosmogramas. Ver 
John Tresch (2001 ). Mechalliclll Romanticism: ElIgineers of the Artificial Paradise. 
Essa multiplicidade dcsaparece quando des sao postos de Lllro de urn Zeitgeist coe
rente. em Ve'L dc serem seguidos em suas circula~6es contraditorias - mais sabre isso 
na scc;ao que trata das declara~oes coletoras, p. 221. 
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obviamente locais e comprimidos dentro de sa las cegas _ e aquilo que ofe

rece um antegozo para 0 mundo em que vivemos. Eles coletam, emoldu

ram, c1assificam, ordenam, organizam; sao a fonte do que se entende por 

tim zoom bem ordenado. Assim, nao importa quanta nos enganern, eles 

nos preparam para a tarefa politica que temos pela frente. Por intermedio 

de seus numerosos efeitos especiais inteli gentes, eles oferecem uma antevi

sao do coletivo com 0 qual nao pod em ser confundidos. Como ja podemos 

come.;ar a compreender, hi sempre um per igo em tom ar 0 ediffcio desses 

panoramas pela tarefa politica muito mais ardua de compoI' progressiva

mente 0 mundo comUlTI. Assistir aos filmes das teorias sociais Ilessas sa las 

Omnimax e uma coisa, fazer politica e outra. A "sociedade sui generis" de 

Durkheim, os "sisteJllaS au topoieticos" de Luhman, a ('ecollomia simb6lica 

dos campos" de Bourdieu ou a "modernidade reflex iva" de Beck sao exce

lentes narrativas, desde que nos preparem, terminada a exibiC;ao do filme, 

para assumir as tarefas politicas de composic;ao; sao falaciosas, se tomadas 

como uma descri<;ao do que e 0 mundo comum. Na melhor das hipote

ses, os panoramas proporcionam uma antevisao profetica do coletivo; na 

pior, sao um suhstituto muito pobre dessa antevisao. Uma das ambi<;oes da 

ANT e manter a anseio profetico que sem pre esteve associado as ciencias 

socia is. mas acompanhar as narrativas mestras seguramente de volta as 
salas onde elas sao exibidas. ".1 

Tambem aqui, portanto, 0 estudioso da ANT voluntariamente 

cego deve continuar formulando as mesmas questoes mesquinhas e to

las, sempre que uma hierarquia bem ordenada entre esca las foi encena

da: "Em qu al sala? Em qual panorama? Atraves de que meio? Com qual 

diretor de teatro? Quanta?" Locais complexos e ativos, au mesmo bel as, 

assoma rao em cada canto, assim que esta segunda indaga<;ao for feita 
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A crilica das Narrativ3S Mes lras e 0 recurso a multiplicidade, a fragll1enla~o e ft." 
pequcnas narralivas tornam·se discutiveis quando se acrescenlam panoramas a pai
sagem: a rnultiplicidade nao eSla ern baixu. Lill1ilar-se a cia poderia tambem signifi 
car ql1e a tarefa politica de rcunir foi ahandonada. 

n"/IIU) LlItOllr 

de Jllodo obsessivo. Se voce esta enl dllvid a, tente, como um exerdcio, 

loca liza r os lugares, os teatros, os palcos onde a "globaliza<;ao" esta sendo 

pintada. Voce logo percebera que, a despeito de tanto estardalha~o, a glo

baliza<;ao circula pOI' trilhos minusculos, resultantes de algum" forma 

glorificada de provincian ismo. '54 

Oepois de "ir devagar", as injum;oes agora sao ('nao salte" e "man

ten ha tudo lisa!". Os tres conselhos se refor<;am entre si, uma vez que so

mente depois que se mediu a longa distancia entre diferentes pontos do 

territorio Ii que as custos da plena transa <;ao para alcan~a-Ios tenia sido 

avaliados. Como um caminhante poderia ca!cular de antemao a tempo 

que levan\ para alean<;ar um pica de montanha, se as linhas isometricas 

nao foran1 prilneiJ'o trayadas uma a uma? COlno poderiamos descobrir a 

amplitude da tarefa politica que temos pela frente, se as disttincias entre 

pontos de vista incomensuraveis nao foram medidas antes? 

254 Soh!'e a localiza~ao do globaJ, vcr especial mente 0 lrabalho de SLephan Harrison, 
Steve Pile e Nige111l1'ift (2004), Pattenu:u Ground: EIltC1l'1glements a/Nature {wd Cut· 
ture, 
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SEGUNDO MOVIMENTO: 
REDISTRIBUINDO 0 LOCAL 

Equipando as eaixas de rerramentas dos pesquisadores com diferen

tes instrwllentos (0lig6pticos e panoramas), permitimos que eles locali zas

sem 0 global eo acompanhassem com seguran<;a no interior dos eireuitos 

onde agora se movimentam para a frente e para tnis. Sempre que se mani 

festou a necessidade de fugir as intera<;oes loeais, e em vez de arriscar um 

saito mortale ao mundo que esta no fundo do contexto social, propus uma 

lenta caminllada rWllO aos muitos lugares em que 0 global, 0 estrutural e 

o total estavam sendo arregimentados e se projetavam para fora) em COI1-

sequencia da instala<;ao de cabos e tubas especiticos. Se voce fizer isso par 

tempo sufieiente, as mesmos efeitos de hierarquia e assimetria antes visf

veis reaparecerao nas localidades justa pastas. Como eles estao inseridos 

dentro dos muitos olig6pticos e panoramas, tambem aqui nao hi nada de 

errado em empregar a palavra "contextos". Os vefcuJos que transportam 

seus efeitos tem n(l111ero de chapa e letreiros muito claros, como onibus. De 

tempos em tempos, os contextos sao reunidos, resumidos e transform ados, 

denlro de reeintos especificos, em panoramas coerentes que acrescentam 
sellS varios efeitos estruturais contradit6rios aos locais a serem ({contextu

alizados" e "est rut urad as". 

Nao e preciso dizer que niio lu\ nenhum outro lugar onde reunir 

todos esses locais - pelo menos ate agora. Assim, seria bastante insensato 

perguntar "em que" super-mega-macroestrutura eles residem, do mesmo 
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modo que se tornou absolutamente irrelevante tentar descohrir, ap6s a te

aria da relatividade, a vento eterico "no qual" a Terra gira. Nao existe um 

lugar global e abrangente onde, par exemplo, a sala de controle do Coman

do Aereo Estrategico, 0 saguao de Wall Street, 0 mapa da polui,ao atmos

ferica, 0 escritario de recenseamento, a Coali zao Crista e as Na<;oes Vnidas 

possam ser reunidos e resnmidos. Se alguem tentar fazer isso - como en, 

neste paragrafo -, sen\ em outro lugar, em outro circuito Iivremente conec

tado aos demais, que nao os "conhece" nem os "abriga". Se um lugar quiser 

prevalecer sobre todos os outros para sempre, atimo. Mas ten! de adqui

rir cada item da parafernalia necessaria para atingir os outros lugares que 

pretender arregimentar, estabeJecendo com eles uma rela,ao continua, 

dispendiosa e de mao dupla - se nao desembolsar ate 0 ultimo centavo, 

esse lugar se transformara num panorama. Embora Leibniz nunca 0 espe

cificasse, algum trabalho extra e necessario para que uma monada reflita a 
presen,a vaga das outras. 

No entanto, a recontextualiza,ao de um contexto e sa parte da tare

fa de se retomar 0 habito de cam in hal' a pe por Um terreno plano. Persiste 

o problema de entender 0 motivo de termos dito antes que as intera,oes 

eram Wll ponto de partida pouco satisfat6rio devido ao mimero de outros 

ingredientes em cena. 0 reflexo dos cientistas sociais que os afastou das 

intera<;6es - for,ando-os a olhar para tras, para cima ou para baixo de 

alguns locais de atividade - talvez haja sido mal direcionado, mas .inda e 

uma atitude va Uda. Se encararmos 0 primeiro movimento como eXigencia 

para privilegiar (C interayoes ]ocais", nao ganharemos muita coisa. 

Apegar-se obsl'inadamente ao lema "Localizem 0 global" nao ex

plica 0 que venha a ser "local", sobretudo quando a a<;ao, con forme tes

temunhamos muitas vezes antes, esta sem duvida nenhuma "deslocada". 

Ao contra rio, tudo se perderia se, apas refazer 0 antigo "contexto globa l", 

tivessemos de voltar a este outro sitio IJI'eferido da ciencia social: a encon

tro direto de seres humanos individuais, intencionais e propositai s. Se a 

viagem de mao lmica das intera,oes ao contexto nao leva a lugar nenhum, 

como acabamos de ver, POllCO se justjfica que 0 regresso aos laca is mire 
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Ull1 alva muis acurado. Longe de chegar finalnlente ao terreno concreto de 

Ulna "hipostase social", terianl0s apenas pass ado de urn artefato a outro.255 

Se 0 global carece de existencia concreta - exceto quando levado de volta 

a seus finos conduites e a suas muitas etapas -, 0 local tambenl carece. 

Assim, precisamos fazer exatamente a mesma pergunta de antes, mas ao 

inverso: de que modo a proprio local Ii gerado? Agora nao e 0 global que sera. 

locali zado, 0 local e que devera ser reconduzido e redistribuido. 

o motivo pelo qual e tiio importante praticar essa opera,ao simetri

ca e que, realizados ambos os 11lovimentos corretivos eln sucessao, outro 

fenonleno bern diverso aparece na ribalta: nossa atent;ao pass a a concen

trar-se nos "conectores" que entao, e s6 entao, poderao circular livremente 

sem estacar num local chamado "contexto" ou "intera,ao". Quando os dois 

movimentos sao executados ao meSlllo telnpo, 0 mundo social cOll1eya a 

transformar-se definitivamente, assUlnindo uma forma nova e nlais plau

sivel - forma que nos permite viajar sem percal,os, forma que conduz ao 

trabalho posterior de rewliiio, cole<;ao e composi<;iio. 

ARTICULADORES E LOCALIZADORES 

Dizer que toda intera,ao local e "moldada" por va rios elementos 

ja em cena nao nos inrorma nada a respeito da origem desses elementos. 

Ainda assim, pudemos verificar de onde eles "aD vem: nao brotam de lllll 

255 Impressiona lTIu ito vcr que mesilla Garfinkel slI slcn la es,..;;a distin~ao entre rormal 
e informaJ: "'De acor<lo com 0 movimcnto ll1undial <l as ciencias saciais e 0 acer
vu de suas bibliogrufias, nao existe ordem na concrdude das coisas. As pcsquisas 
desse movimcnto sao des men tid as peia Sllposta abundancia de dClalhes desespe
radamente circuustallciais das atividades diarias - 0 plenum, a plenitude, 0 plel/i
hmium (s ic), Como remcdio, as cicncias sociais elaboraram polilicas e metodos 
de aml.lise formaJ que redefi lllram as detalhes concrclos das atividades corriqueiras 
COIllO detalhes dos insLrumelltos analiticos e dos melodos aptos a garaJltir sell uso", 
E acrescenta que a el l1ometoduiogia consiste "na evidencia do contrario", Garfinkel, 
EtJwolllcthodo!ogy's Program, p, 95. 
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contexto globa l, de um quadro abrangente, de uma estrutura profunda. 

Uma vez cbeg.ndo hi, so veriamos. sombra do COr po politico - 0 que fica

fCt reservado pa ra mais tarde. Embora puramente negativo, esse resultado 

desim pede muito bern a caminbo. Agora estamos Iivres para r.strear a 

existencia de outra vereda mais continua e empirica mente mais detective I 

para alca n, ar os luga res de on de parecem vir os ingred ientes das intera

,6es. E, sem duvida, se nenbum rotulo, cod igo de barras, certificado de 

origem ou logotipo pode nos ajudar a seguir os "proprios atores", ba ai 0 

que a industri a cbama de uma excelente raslrenbilidade entre os locais de 

produ,ao de intera,6es locais, desde que nao olvidemos as li , 6es da Parte 

[ e fa,amos born lIS0 das fontes de incerteza. 

Os meandros pelos quais a maiori a dos ingredientes da a,ao inte

ragem sao tra,ados pela multiplica,ao, arreg imenta<;iio, implica<;ao e con

centra,ao de atores nao burna nos. Caso 0 anali sta nao possa exercer 0 di

reito de acompanhar mlIitiplos tipos de a<;ao, todo 0 problema do local e 

do global se torna inabordave!. Mas, tao logo entram em cena agentes nao 

humanos, outro fei xe de coneXDes aparece, tao diferentes das tratadas na 

se,ao precedente quanto as veias 0 sao dos circuitos neurais.'56 A vigoros. 

ideia de que quase todos os ingred ientes da situa<;ao "W' estao a postos, de 

que nos simplesmente "ocupamos" uma posi<;ao predeterminada "dentro" 

de uma ordem anterior deve-se sempre ao transporte de um local a outro 

nllm momento diferente, produzido por out rem gra,as a nmdan,as sutis 

ou extremas na maneira como novas tipos de a~6es nao soc iais sao mobi 

li zados. Outras a,Des continuam sendo realizadas a certa distancia, mas 

por novos t ipos de mediadores. Paradoxa lmente, so quando se infiltra em 

a,Des mio socia is e que 0 social se torna vislvel. 

256 Um bOIll exemplo da imporlancia crucial de nao to mar 0 tamanho rela livo <las enli
dades como um dado nos e fornecido. no caso da politica fra nccsa da agua. em Jean
-Pierre Lc I3011rhis (2004), La /m blicisntio ll des emlx. Rntio1lafite et politiqlle dans 1(1 
gestio II de limit ell Frallce ( 1964-2003). 
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Esse processo de delega<;ao, desloc.mento e transla,iio nunca e mais 

claro do que no papel dos objetos materi.is - caso entendamos "materia" 

no selltido lato j<i atribuido it palavra (p. 160). Quando fal amos em "quadro 

abrangente", "pilares", "infraestrutura" e "cnquadramento", clupregamos 

livremente termos tecnicos tornados da arquitetura, da meta lurgia e do 

cinema. Por que nao tomar entao literalmente aquilo que significa, para 

uma illtera,ao, e/'l quadra r, estrulurar ou locnlizar outra? Na medida em 

que usa rmos essas metaforas de outra forma, nao lobrigaremos 0 que 1'0-

der ia conectar um lugar a outro segundo um padrao. Continuaremos a 

sllpor que abandonar uma cella loca l significa real mente encaixar-se num 

contexto ou que todos os ingredientes das intera~Des locais precisam ser 

improvisados in loco por meio de babilidades sociais'57 Mas, tao logo ati 

vamos as ll1ctcHoras tecnicas em caniter definitivo, as conexoes entre os 

loca is se tornam vislveis, em bora sejam constituldas de muitos tipos di

ferentes de material. Essa heterogeneidade, porem, nao mais representa 

para nos um obstaculo, pOis .prendemos como tornar comparaveis varios 

materiais que nao 0 sao. Sabemos que os objetos tem a estranba capaci

dade de se fazer imediata mente compatlveis com as habilidades socia is 

em certos momentos decisivos e depois totalmellte estran hos a qualquer 

repertorio humano de a~ao. Esse vaivem dificulta a pesquisa, maS nao 0 

suficiellte para romper a trama recem-tecida que usamos como nosso fio 

de Ariadne. De fato, aquilo que foi designado pelo termo " intera~ao loca l" 

e 0 conjunto de todas as olltras intera~Des loca is distribuldas no tempo e 

nO espa,o, trazidas a cena por outros tantos atores nao humanos. As pre

sen,as transportadas de uns luga res para outros chamo de arliCllladores 

ou localizadores.2" 

257 Essa e uma das solu'roes encontrad'ls pelos interacionistas simb6licos pcua dar al
gum espac;o de manobra ao agente individual intencionai, sem modificar a qlladro 
abrangentc da teoda social. 

258 A paiavra "localizador", no jargao da informatica, pode ser um tanto traic;oeira por
que c a manifes tac;ao de lima 1l111lLipli ca~ao maior <l inda nos padroes que permitem 
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Se, para recorrer a urn exemplo trivial, voce t0111a Iugar oUl11a sala 

de conferencias, rodeado por fil as bem-organizadas de alunos que oouvem 

atentamente, eu so precisarei de meio dia de trabalho nos arquivos da uni

versidade para descobrir que, quinze anos antes e a duzentos quilometros 

de distancia, uma arquiteta cujo nome encontrei e cujas maquetes exami

nei desenhou as especificafoes daquele aoliteatro centimetro por centime

tro. Ela nao tinha uma ideia precisa de que voce proferiria ali wna palestra, 

Inas nlesmo assim ela antec ipo u, grosso modo, 0 roteiro dessa cena: voce 

seria ouvido ao falar; voce se sentaria na tribuna; voce fica ria de frente para 

um grupo de alunos cujo numero maximo, espa~o ocupado etc. deviam 

ser levados em conta . Nao admira, pois, que quin ze nnos Inais tarde, ao 

pisar naquele cenario, voce sinta que nao fez tudo - e quase tudo 0 que 

precisa fazerja esttl ali. 0 espa~o, e claro, fora desenhado para voce - voce 
genericamente, ou seja, nma grande parte de voce. 

Sem dllvida, nenhum aspecto dessa estrutura - e agora posso em

pregar 0 termo sem qualquer escrupulo, pais nele nao hi nada oculto ou 

descontinuo - "determina" a que voce did ou mesmo onde ira se sentar. 

Voce talvez prefira fi ca r de pe, andar de ca para I. ou Iingir ser um profes

sor rebelde de maio de 1968 juntando as cadeiras para formar um circulo 

menos "autoritario" - e nada impedin\ os ouvintes de cair no sono tao logo 

voce abra a boca. Entretanto, 0 fato de alguns elementos materiais do lugar 

nao "deterrninarenl" uma a~ao na~ nos alltoriza a conclllir que na~ fazem 

nada. Hoje, estamos familiarizados com outras etapas ontologieas, alom 

dos dois extremos pueris do ser e do nada. Tente imag inar, par um minuto, 

tudo quanto Lhe permite interagir com seus alunos sem ser interrompido 0 

tempo todo pelo barulho da ru a ou as turmas que ag uardam no corredor 

a hora de entrar para outra aula. Se duvidar do poder transportador de 

todos esses humildes mediadores em fazer daquele um local, abra a porta 

e as janelas para ver se conscgue ensinar alguma coisa. Caso hesite quanto 
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ao loca l ser aceito como mera va riante de urn esquema mais germ. Abordaremos 0 

problema da padroniza~ao no pr6ximo capitulo. 
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a este ponto, experi mente dar sua palestra no lueia de urn espetaculo de 

musica replelo de jovens barulhentos e apresentadores loquazes anuncian

do musica tecno. 0 resultado e inevitavei: se voc~ nao estiver tatalmente 

"enquadrado" par outras a~6es praticadas silenciosamente na palco, nem 

voce nenl seus alunos conseguinio se concentrar por llm instante sequer 

naquilo que acontecer "local mente". Em outras palavras, 0 que aconteceria 

se a intersubjetividade fa sse obtida dejinitivamellte gra~as II remo~ao, um 

apos outro, de todos os tra~os de iI-/terobjetividacle? 

Em muitos casas, e completamente faei l estabelecer algumas cone

x6es continuas, abertas ao esc rutinio, entre os sonhos e designias de 01-

gue.n mais, num Dutro tempo, num lugar diferente, e aquilo que voce e seus 

alunos estiverem fa zendo agora 10ca Lmente, face a face. Esse sitio local foi 

feita para ser £1m lugar, por outro locus, gra,as a hoje silenciosa media~ao 

de desen hos, especifica<;:6es, Inadeira, concreto, a<;o, verniz e tinta; gra~as 

ao esfOlSo de inllmeras apenlrios e artesaos que ja abandonaram a cena 

deixando objetos dar sequencia as suas a~6es ill absentia; e gra~as it ativi

dade de alunos cujas fa~anhas generosas podem ser homenageadas com 

placas de bronze. Os lacais sao lucalizaclos. Os loca is sao situados.259 E para 

que permaneyanl assim, mi dades de pessoas, por tnls das portas, precisam 

assumir a responsabiLidade de manter voce e seus alunos "seguros" ali den

tro. Longe de propiciar uma autoctonia primordial "muito mais concreta" 

do que os contextos abstratos, as intera~6es dil'etas devem ser encaradas, 

bem ao contra ria, como ponto Iinal de um grande numero de a~6es que 

enxanleialTI em s ua dire<;:ao. 

Enlbora nao exista nenhlulla "estrutura oculta", existenl padroes 

eslruluranles ci reulanda par canais [acilmente materializadas por tecni 

cas - tecnicas graficas e, mais geralmente, teenologias intelectuais tao im

portantes quanta engren agens, alavancas e liga~6es quimicas. A rela~ao 

intersubjeti va entre voce e seus alunos, deve-se juntar a interobjetividade, 

259 Koo(b(ls e Mau, Smail, MediI/III, Large, Extra-Large, 

283 



RClIgreglml/OIl social 

pais esta deslocou ac;aes a tal ponto que alguem, de outro lugar e de outra 

epoca, ainda esta agindo par meio de conexaes indiretas, mas plena mente 

rastreaveis. 260 Nao quer dizer que esse sitio longinquo fa c;a parte de algum 

contexto misterioso. Ele apenas revela, entre as dais lugares - a estudio da 

arquiteta e a sala de aula atual -, outro circuito pelo qua l massas de enti

dades comec;am a viajar. Ainda mais que depois do primeiro movimento 

corretivo, agora encontramos em primeiro plano as veiculos, as trajetos, 

as mudan,as e a translac;ao enlre lugares, nao as lugares em si. Lugares nao 

sao bans pontos de partida, ja que todos eles estao enquadrados e loca I iza

dos par outros - inclusive, e claro, a estLldio da arquiteta que escolhi como 

origem provisoria em meu exemplo. Agora entendemos par que foi preciso 

comec;a r, segundo a fa mas a expressao de Horacia, in media res, "no meio 

das coisas". A circulac;ao vem primeiro; a paisagem "onde" padroes e agen

tes de todos os tipos e cores circulam vem depois. Esta e provavelmente 

a primeira intui,ao das ciencias socia is, aquela que nos fez exclamar que 

a social era um fenameno objetivo, transcendente, ubiquo e sui generis. 

Como sempre, a intui,ao estava certa, mas foi difkil registni-Ia porque a 

circulaC;ao do social se confundia com a emergencia de uma sociedade _ 
ela propria misturada ao corpo politico. 

Que a esca la nao depende do tamanho absoluto, e sim do ntllnero e 

qualidades dos expedidores e articuladores, eu aprendi anos atras, quando 

tive a oportunidade de acompanhar Shirl ey Strum e seus babuinos. Quan

do a encontrei na primeira "conferencia sobre babuinos" lTIOlltada nurn 

luxuoso castelo perto de Nova York, ela era uma jovem pesquisadora que 

cOllseg uira acostUInar macacos selvagens a sua presellya imediata e cons

tante. Antigos observadores, que estudavam simios de lange e na aben~o

ada seguran ,a de seus jipes, notaram varios aspectos interessantes, mas 

situara_m encontros agonisticos "dentro'l de estruturas ausentes - aplican

do a babuinos os valores da sociologia humana. Dizia-se que as socieda-

260 Havendo arquivos bem·administrados. as arque61ogos precisam trabalhar mais 
para reS laUfar conex6es. 
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des animai s possuiam. por exenlp!o, um rigido padnio de donlina crao "no 

qual" os m achos deviam entrar. Durante a conferencia, StflUll procurou 

demonstrar que a "estrutura" de domina~ao nao e alga que as babuinos 

machos tentam descobrir, mas uma questiio que todos as animais levan

tam testando -se uns aos outros par intermedio de encontros agonfsticos 

cujdadosamente condllzidos>~61 Em suma) tanto StrUlTI quanta os jovens 

machos deslocando-se em bandos suscitavam as mesmas questoes basicas 

sabre 0 que significa gerar efeitos sociais estruturantes.262 E ambos desco

briam aos POllCOS, ap6s uma serie de tentativas, que as femeas, e nao os 

machos, teciam, em intera~aes diarias, uma ordem de domina<;ao bast ante 

solida ale entao invisivel para as observadores (na maioria homens) dis

tanciados demais para detectar esses gestos sutis. Assim, em verdade, eu 

acompanhei par aquela bela paisagem queniana uma especie de primato

logista no estilo de Garfinkel enquanto ela procw'ava entender babuinos, 

aos quais retirava gentilmente de seu eterno papel de "idiotas culturais" 

para que, enfim, plldessem desempenhar novas tarefas reflexivas de mem

bros competentes. Numa palavra, as babllinos sao espertos, socialmente 

espertos.263 

Se houvesse um erro em teoria soc ial a nao ser comet ida seria agir 

como se as babuinos tivessem encontrado um papel dentro de uma estru

tura preexistente. Mas seria tambem enganoso supor que apenas intera

gem uns com os OlItros. Aqueles pequenos bichos peludos faziam tanto 

261 Shirley Strum (1982). AgO/listie Domillallce al/'lol1g BabooflS, al1 AltemaUve View; ver 
insert , p. 69. 

262 Trata-sc do oramatico episodio narrado em Shirley Strum (1987), Almost Human: 
A Journey into the World of BaboollS. 

263 Desde seus prilTl t:: iros trabalhos. isso se tornou uma cspecie de padrao no caso de 
muilos outros anima is. Ver Rj chard Hyrne e Andrew Whiten ( 1988). Mac/liavel
Iidtl 11Itelligence: Social Expertise and tlte Evollilion of Illte/eets ill Monkeys. Apes 
and Humans; Strum c Fedigan, Primate Encounters; Vinciane Despret (1996). 
Naissallee d'une 71H!orie Ethologiquej e Vinciane Despret (2002), QU(llld Ie LOllp 
Habitera awc l'Agnea ll. 
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trabalho social quanto seus observadores, vivendo num mundo igualmen

te complexo. Ainda assim, notava-se lima clara diferen~a de equipamento. 

A mesma tarefa basica de testaI', realizar e gerar os ingredientes da vida 

social era feita unicamente conl "fernllnentas socia is", enquanto 0 obser

vador humano estava equipado, alem disso, com teenologias materiais e 

inteleetuais. as primatas tinham de decifrar 0 significado das intera~aes 
lIsando apenas as pr6prias intera~aes como ferramentas: tin ham de desco

brir quem era amigo Oll inimigo, quem deslocava quem, quem mandava 

em quem e quem estava disposto a entrar numa coalizao usa ndo 0 recurso 

basico da eduea,ao e da experi':ncia . Caso mantivessem regist ros, esses 

precisariam ser "inscri tos" em seus pr6prios corpos pOl' seus proprios COr

pos. a primatologista sim, Ii que devia recorrer a nomes escritos, tabelas 

estatfsticas, cadernos de notas, documentos, amostras de sangue, impres

saes digitais e recursos vi sua is de todos os tipos. faria 0 mesmo traba lho 

de preservar uma ordem social, mas com recursos muito direrentes. A per

gunia, entao, Ii tentadora: qual a diferen~a ent re macacos e homens, se ja 

flao existe urn abismo entre natureza e cultura, instinto e reflexao, "jdiotas 

cu ltura is" e agentes intencionais competentes? Na descri,iiO de Strum, os 

babufnos estavam se parecendo perigosamente com os homens, mas eu 

nao me sentia preparado, a despeito do !ftulo de seu livro, para me con

siderar "quase" um babuino. au mel hoI', tudo dependia do sentido dessa 
palavrinha "quase". 

Superticia lmente, poderfamos dizer que a diferen,a obvia reside 

na teenologia. as babuinos nao estao de modo algum privados de ferra

mentas estabiliza ntes. a problema e que, embora os machos arreganhem 

seus formidaveis caninos e as fcmeas exibam seus irresistfveis (pa ra os ma

chos) e enormes traseiros, os babufnos tem de preservar sua for,a gra,as 

a muitas Olllras habilidades socia is. as chimpanzes dispaem de algumas 

ferramentas, mas os babuinos so se servern de suas "ferramentas socia is", 

isto e, de seus corpos, lentamente transformados durante anos de COns

tante seduc;iio, aprendizado e vida cornunitaria. Em certo sentido, os ban

dos de babuinos podem de fato propiciar 0 experimento natura l ideal para 
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se descobrir 0 que acontece quando as conexoes sociais ficanl Iimitadas 

estritamente a habilidades sociais. Nesse caso, nenhuma tecnologia est. 

a disposi<;:ao dos participantes para "construirenl" a "superestrutura" de 

sua "sociedade". Como esses termos de arquitetlll'a sao completarnente 

metaf6ricos tanto para eles quanto para 0 observador, os babuinos pre

cisam despender uma quantidade aparentemente desordenada de tempo 

para reparar 0 "edifido" ba l ou~ante da sociedade, para fixar suas hierar

qUias frageis, para deterlllinar constantemente quem esta liderando quem 

em incursaes de pilhagem. Eles nao podem descansar nem se influenciar 

mutua mente a distancia. Quando 0 fazem , recorrem ao meio alta mente 

complexo das coalizaes intersubjetivas, ainda mais sutis. as modos pelos 

quais os babuinos reparam a cada manha sua ordern social em n\pida de

cadellcia pennanecem visiveis em virtude das poueas ferramentas de que 

dispiiem. as babufnos estreitam 0 social grac;as a intera,aes sociais mais 

complexas, ao passo que n6s usamos i nterac;oes um pOll co menos sociais 

de uma maneira menos complexa, mas que po de ser mais complicada, ou 

seja, composta de mais cnmadas.264 

Todavia, pode haver outro modo de usar 0 maravilhoso exemplo 

dos primatas nao humanos como uma especie de ponto de partida te6rico. 

Uma das conclusaes que poderiamos extrair e que a interac;ao direta nao ' 

e um ponto de partida plausivel para rastrcar conexaes socia is, para hu

manos e macacos, porque em ambos os casos eles sofrem a interj'erellcia 

de outras fontes de a,ao. Em ambos os casos a a,ao e deslocada, difratada, 

reencaminhada e redistribuida, para nao dizer que precisa repousar em 

sucessivas camadas superpostas de media~iio. Tambem os babufnos elll

prcgal11 a lgum tipo de "tecnologia intelectual ": seus renques de abrigos, 

a hist6ri a de cada intera~ao, a trajet6ria de amizades e coalizoes, as varia

<;6es intrinsecas de tamanho, sexo, trac;os anatom icos e tc. E essa interfe-

264 Para a difcren~a entre complicado e complexo, ver Strum e Latour, 771e Meanings of 
Social:from 8«boo/lS to Hwmms. Para a defini~ao de fcrralllentas socirus, ver Kum
mer,in Quest of the Sacred Baboon, 
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rencia constante de a~6es alheias que torna a vida, num grupo de babui

nos, um ambiente tao seJetivo, tao exigente e tao sobreca rregado quanto 0 

constitu ido por recursos e predadores. Um babuino sem esperteza socia l 

e imediatamenle assinaJado como aquele que nilo conseg ue encontrar ali

mento nem acasalar-se. as humanos vivem num ambiente tao sobreca rre

gado, exigente e seletivo quanto 0 dos babuinos, mas feito de mais media

dores, expedidores e "deslocadores" que lorn am as intera~6es locais ainda 

menos locais. '" Assim como 0 contexto, as intera~6es diretas sao um pon

to de partida inviuvel. A diferen~a ja nao e entre babuinos "simples" e hu

manos ah amente "complexos", mas sim entre babuinos complexos que se 

desdobraram em inluneras entidades - paisagem, predadores, grupos _ e 

humanos complicados que se transform aram em entidades mais nllmero

sas, algumas com a grande vantagem de permanecer no lugar e simplificar, 

pelo menos Ioca lmente, a tarefa cia organiza,ilO. Nos humanos, mais que 

nos macacos, a interferencia, a expedic;ao, a delega~ao e a al'ticula c;ao sao 

mais visiveis e deveriam nos of ere eel', em vez de interac;6es di retas, urn 
excelente ponto de partida. 

o LOCUS IM PLAUSiVEL DAS INTERA«OES FACE A FACE 

POI' causa do forte sentimento de que as in teracroes sao "mai s con

cretas", talvez, para 0 leitor, fosse mais faci l livrar-se do global que do 

local. Como vi mos, aD rever a segunda ronte de incerteza, 0 mesmo ac

tante pode receber diversas figura,oes (ver p. 90). Embora os caracteres 

individualizados coslllmem merecer um pouco mais de p lallSibilidade 

elll vi rtud e de nosso hab ito de Ier hi st6rias, eles ex igelll exatamen te 0 

mesmo esfor,o sem i6t ico, se assim me for licilo di zer, para produzir uma 

2tlS A abordagem da lecnologia como segunda nalureza e essencial para Andre Le
roi ~G~urhan (I ?93), Gestllre alln Speech; Lewis Munrord (1967), The Myth of the 
Machine: Techmcs a11d HW,lall Development; e Tom Hughes (2004), I Tuman-Buill 
World: How to 7hillk about Technology (/rid Culture. 
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personagern, que 0 utilizado para produzir urn conceito ou uma em pre

sa. Ass im. se devemos ficar atentos a pequenas diferen~as na figurac;:ao, 
nao ha motivo para esquecermos que nosso pr6prio quadro de referen

cia relativis tico pode permaneeer indi ferente it esca la. No entanto, algo 

continua verdadeiro: a fe na existencia indisc ut ivel de individuos estu 

tao bem alicer~ada, ao menos no Ocidente, que as pessoas aceitam sem 

problemas, embora eriticando abstra,6es como estr utu ra, contex to ou 

sociedade, que 0 ego tem de permanecer intato.'''' Desse mudo, talvez 

fosse prudente fazer mais ginastica correti va para redistribuir 0 loca l do 

que para localizar 0 global. Por isso elaborei ullla lista das intera~oes 

d iretas que, contrariamente a rnuitas expeetativas, nao funcionalll . Aqui, 

de novo, as li~6es da ANT serao negalivas, pois procuramos desimpedir 

o cami nho, a fim de que 0 socia l seja desdobrado 0 su flc iente para 0 re-

111ontarmos novanlente . 

De inicio, nenhllma intera~ao pode ser considerad a isolopica. Aqui-

10 que atua ao mesmo tempo em qualquer ponto provem de varios outros 

lugares, de diversos materi ais d istantes, de muitos atores remotos. Se qui

sessernos projetar num mapa geografico comum as conex6es estabelecidas 

entre uma sa la de conferencias e todos os lugares que 0 afetam ao mesmo 

tempo, terialllos de tra,ar selas e mais setas para incluir, digamos, a floresta 

de onde veio a madeira da mesa, 0 escritorio que planejou as salas de aula, 

a gnifica responsavel pelo folhelo que nos permiliu eneontra r 0 recinto, 

o zelador que cuida do edificio etc.'" E isso nao seria um exercicio oeioso, 

266 A impJausihil idade do individllo seria sem duvida Illulto mais racil de detec lar, por 
exemplo. na lndia. Ver Louis DUlllont (1982), /-101110 I-lierarcllicus: The Ca.ste System 
(lmllts implicatiolls. Esse entrincheiramclllo do indivlduo e Illais extremo na mito
logia de escolha racional, que indui uma psicologia e uma cogn icrao estabilizadas. 

267 Sigu aqui um exemplu pedag6gico simples. mas e bom ver a Sequencia 3 de Latour 
c Hermant, Paris. tile iI/ visible City. Esse e exalamente 0 tipo de mapa que Cro~ 

non conseguju desenhar com sell magistral cs tudo de Chicago, em William Cronon 
( 1991), Nature's Metropolis. Chicago and the Greta West, e que HUldlins mostrou em 
st:u estudo da navega~ao maritima. Vcr tambem 0 {Iue fez L.1.w. com os avioes, em 
Law, AircmJr Stories. Com efei to, a cogni~ao esta de lal rorma dis tribuida que .. ideia 
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pois esses locais afastados de algum modo anteciparam e preformataram 0 

recinto transportando. par diferentes meios. 0 conjunto de padr6es que 0 

tornaram unllocal adequado - e ainda 0 adnlinistram. 

Em segundo lugar. nenhullla intera~ao e sincr6nica . A mesa pode 

ter sido feita de ullla .rvore semeada na decada de 50 e cortada hi dois 

anos; 0 tecido da roupa do professor. fabricado hi cinco. enquanto os 

neuronios ern sua cabe~a. acionados h,\ ullla fra<;ao de segundo (com a 

parte do cerebro especializada na fala evo luindo hi uns bons cem mil 

ilnQS all talvez menos, ja qu e essa questao e ll1Uito controvertida entre os 

paleontologos). Quanto as palavras empregadas por ele. algumas. de ori

gem estrangeira. penetraram no ingles ha quatro seculos e a granu\tica 

pode ser ainda mais antiga; a metMora que ele escol heu tern apenas seis 

anos. mas os voos de retorica remontam a Cicero; e 0 teelado em que eJe 

digitou sua palestra acaba de chegar da Apple. enquanto as metais duros 

que tornaram possivel a coordena<;ao de alguns de seus circuitos durarao 

tanto quanto 0 universo. 0 tempo e multiplo.''' POl' isso. a ideia de lima 

interac;:ao sincronica em que tad os os ingredientes tenham a ITIfsma ida

de e 0 mesmo lugar nao faz senti do - nem sequer para babuinos. A a<;ao 

sempre foi desempenhada pel a transferencia do peso da conexao para 
entidades que duralll mais ou menos. 

Em terceiro lugar, as intera <;oes na~ sao sin6ticas. Pouqllissimos 

participantes num dado Cllrso de a<;ao sao sinlultaneamente visiveis num 

determinado ponto. A conferencista poderia imaginal' que e 0 centro das 

aten<;ces. mas isso nao significa que outros nao estejam agindo tambem 

- apenas nao hi meio de caleular seu nllmero. A mesa de madeira nao 

era parte da palestra antes da conferencista aponta-Ia como exemplo de 

design e. no entanto. faz alguma coisa: e um dos ingredientes que permite 

o enquadramento da intera~ao. dando-I he forma . Assim fOi com 0 folheto 

de Lim indivfduo fazendo cdJculos e controvcrsa. 

268 Ver Michel Serres ( 1995). Conversatiol1s 011 Science, Cult ure and Time with Brul10 
Latour. 
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que anunciava a paiestra, informando horario e loca l, mesmo senl citar 0 

tema. Contudo. se quisessemos contar todos os ingredientes da cena nao 

o conseglliriamos. porque nao e passivel assinahi-los de uma vez, por se

rem muitos ou pOl' fazerem parte de mecanismos complicados que neces

sariamente se ocultam. embora deselllpenhem seu papel de intermediarios 

eficientes. Quantas eotidades dist int.s no microfone? No corpo? Na orga

niza<;ao da escola? Nunca chega remos ao meSlllo computo. nao importa 

quantas vezes calculemos. pois. a toda hora. outros agentes se tornarao 

visfveis enquanto outros se tor11arao inoperantes. 

Em quarto lugar, as interac;:6es nao sao hornogeneas. J:1 vinlos isso: os 

encarregados de levar adiante a a~ao nao apresentam a mesma qualidade 

maler ial ao longo de todo 0 percurso. Quantas mudan~as nas a<;ces tere

mos de detectar para ir do estlldio do arquiteto. quinze anos atnis. a sala 

de conferencias? Quando slides sao projetados na tela. quantos ingredien

tes diversos e sucessivos sao necessarios para que a escrita num teclado 

se tome digitalizada e transformada de novo em sinal analitico antes de 

transitar. em algum tipo de onda cerebral lenta. para a mente de alunos 

meio sonolentos? 0 curioso em qualquer intera,ao e exatamente 0 oposto 

daquilo que soci610gos apegados a "Iocais" acham tao importante para 6-

nalnlenle se promoverem encontros diretos. au seja, a turba de participan

tes nao humanos, nao subjetivos e nao locais que se juntam para levar a 

cabo a a~iio e conduzi-Ia ao longo de ca nais nada semelhantes a um vinculo 

social. embora estejam todos associ ados. 

Em quinto lugar. as intera, ces nito saO isobaricas - se e que pos

so tomar de emprestimo uma metafora aos graiicos meteorol6gicos que 

analisamos para detectar baixas pressces ou .nticicJones. Alguns partici

pantes pressionatn fortemente. pedindo para ser ouvidos e considerados. 

enquanto Qutros sao rotineiros, aferrados misteriosamente a seus habitos. 

Outros. ainda. se encalacram em hardwares s6 conhecidos de engenheiros 

Ii longe na Asia e. muito vagamente. de alguns tecnicos encarregados da 

manuten~ao dos aparelhos no campus. Importantes. em especial. sao as di

[erentes pressces exerciclas pOl' mediadores e intermediarios - estes acres-
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centando. como sabemos. previsibilidade ao conjunto. aq ueles podendo de 

repente bifurca-Io de maneiras inesperadas. Em qualqller ponto. durante 

a palestra. alguma coisa po de se quebrar: 0 microfone. 0 alto-falante. ate 

o professor! Caso urn dos intermedial'ios se transforme num mediador, 

o cenario todo. por mais solene ou controlado que seja. corre 0 risco de se 
tornar imprevisivel. 

Nao e de admirar que as intera~6es dao ao cientista social a nitida im

pressao de que se multiplicam por todos os lados. E se multiplicam mesmo! 

Isso nao sign ifica que um contexto amplo e solido as retenha firmemente 

por intermedio de uma fon;a estrutura l oculta. Quer dizer que Ulll n(1I11ero 

fabuloso de participantes atua ao mesmo tempo nelas. deslocando suas fron

teiras de todos os modos possiveis. redistribuindo-as e tornando impossivel 

come~ar no que possa ser chamado de "local ". A relatividade. nas ciencias 

sociais. seria um negocio si mples se apenas devessemos localizar 0 global; 

ela se torna relevante so quando 0 terreno firme do local se desvanece. Na 

maioria das situa~6es. as a~6es sao atetadas por entidades heterogeneas que 

nao tenl a Inesma presencra Jocal, nao se originam na mesma epoca, nao sao 

imediatalnente v isiveis e nao as pressionam com 0 mesmo peso. A palavra 

" intera~ao" nao foi lima rna escolha; 0 que se subestimou foram 0 n(,mero 

eo tipo de "a~6es". bem como a dura~ao de suas inter- rela~6es. Estendamos 

uma inter-ac;ao e. com certeza, eJa se tornanl um ator-recle. 

A excec;ao, claro, e se voltamos a con versa fiada e renunciamos a 
<lrdua tarefa de acompanhar todas as interfereneias. Neste easo. e perfeita

mente licito falar em "estrutura" e "intera<;ao direta". Mas isto sign ifica que 

estamos lidando com mais situa~6es rot ineiras e usando um quadro de 

referencia pre-relat ivista. Nessa forma abreviada de falar. uma "estrutura" 

e simplesmente um ator-rede no qual ha pouca informa~ao ou cujos parti

cipantes sao tao silenciosos que nenhuma informac;:ao nova e eXigida. Uma 

" intera~ao" e um lugar tao perfeitamente enquadrado por loeal izadores no 

papel de intermediarios que pode ser visto. sem muito prob lema. como "de 
ocorrencia local". 
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Percorrendo a lista de tra~os que a intera<;ao direta talvez nao possa 

oferecor. somos tentados a suspeitar dos esfon;os feitos para enraizar a 50-

ciologia em interac;:oes intersubjetivas, Gilculos individuais ou intenciona

lidade pessoa!.'" Bem ao contrario. e 6bvio que a no,ao de intera,ao local 

tern tao pouca realidade quanta a estrutura global. Em retrospeeto. esse re

sultado torna ainda mais absurda a tentativa. feita aa longo da historia das 

cieneias sociais. de firmar algum tipo de compromisso entre 0 chamado 

contexto global e a chamada intera~ao. de negoeiar. talvez. U111 "meio-ter

mo') mais sutil entre ,cator" e {(sistema", Semelhantes projetos fazem quase 

tanto sentido quanto os dos compiladores da Renascen~a que tentava111. 

com 0 maior escrupula. combinar as datas da mitologia grega com as da 

Biblia. 0 ponto media no entre duas mitologias e tambem uma mitologia. 

Entretanto. se seguirmos os tra,os deixados por atores nao hUl11a

nos. pereeberemos de onde vem a impressao correta de se estar "enquadra

do". Cada local e localizado por U111 diluvio de localizadores. expedidores. 

desviadores. articu ladores - a palavra nao importa. 0 papel da interob

jetividade consiste em introduzir nas intera,6es locais um deslocamento 

fundamental. Qual seria 0 Significado de esc ala relativa sem interobjetivi

dade? Como descobririamos que somos pequenos participes num esque

ma de coisas ( mais amplo" se nao perambuhissell1os~ por exemplo, entre 

os profundos corredores cavados no meio dos perfis maci~os de a l.guns 

arranha-ceus? Sentir-se pequeno depende emlarga medida do modo como 

muitas outras pessoas, distribuidas no tempo e no espac;:o, prepararam 0 

terreno para 0 visitante ananimo passear agora . digamos. pel as ruas de 

Nova York. 0 tamanho. com efeito. e relativo - relativo a meticulosidade 

com que fOi deseJ1hada e ainda e mantido. Isso. porem. nao que I' dizer 

que sejamos real mente pequenos partfcipes "dentro" de uma estrutu ra. 

269 E por isso que, tendo em mira sobretudo [azoes metodolOgicas, 0 individualisJUo 
metodol6gico parecc uma rna esco lha para come<;:ar, a despeito da tentaliva em 
RaYniond Boudon ( 1981 ). Tile Logic of Socia l Action: All illtroduction to Sociologi
cal Analysis. 
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Quantas vezes precisaremos ser lembrados dess. pen os a Ii<;ao? A prova 

experimental mais triste foi dada ha pouco quando um gl'upo de fanati

cos, equipados apenas com cortadores de papel, desfizeram 0 que muitos 

outros construiram com tanto zelo, pulverizando edific ios de tal maneira 

que, em bora a escuridiio da morte permane<;a, a comprida e pujante som

bra pl'ojetada pelas Torres Gemeas nas ruas estre itas desapareceu no espa

,0 de poucas hOl'as. Depois de um acontecimento desses, nao ficariamos 

extraordinariamente sensiveis a fragilidade da esca la? 

Elabol'al' uma escala relativa tem sign ificado completamente diverso 

quando a tomamos pOl' uma metafora li vre a fim de "expressar", "repro

duzir" e "refletir" a onipresente "estrutura social" - QU quando nao ha ou

tra forma de construir a lgo maior, a nao ser por meio da arquitetura e da 

tecnologia tomadas ao pe da letra. Na versao costumeira da teoria socia l, 

a sociedade e forte e nada pode destrui-Ia porque ela tem carateI' s1Ii gene

ris; na outra, parece tao fraca que e preciso edifica-Ia, repara-Ia, firma-Ia e, 

principal mente, zelar por ela. Estes dois mapas do socia l, desenhados com 

reguas socia is diferentes, levam a uma estetica, etica e politica completa

mente diversas - aJem de gerar reJatos que em nada se parecem. 

CONEXOES 

Nenhum lugal' predomina 0 bastante para sel' global, nem e sufi

cientemente autonomo para ser local. Se tentarmos usar a intera,ao ou a 

estrutura local, ou algum compromisso entre ambas. nao consegu iremos 

tra,ar conexoes sociais - e quanto mais engenhoso 0 compromisso, pior 

o resultado, pois desse modo apenas ampliariamos a perspectiva de dois 

lugares inexistentes. Muito ao contra rio, pl'ocuro ser aqui 0 mais prudente 

possiveJ e fixar tantos grampos quanto possa, a fim de resistir it tenta,ao 

de separar em da is compartimentos - a globa l eo local - aquilo que as 

atores fazem, interrompendo desde logo seus itinerarios frageis e as vezes 

bizarros. Se inserirmos um I1lllnerO suficiente de grampos, come~a remos a 
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pintar outra paisagem at raves dos antigos caminhos que levavam do local 
ao global e vice-versa. percorre ndo-os, por assim dizer, transversalmente 

como se, gra,as a uma estranha opera<;ao cartognifica, transfonmlssemos 

aos poucos 0 mapa hidrol6gico de algumas represas em outro - fazendo, 

digamos, urn rio que corda para oeste seguir 0 trajeto norte-suI. 

o mais impressionante ness a mudan,a de topografia e a fato de tan

to 0 antigo global quanta 0 antigo local tcrem assumido agora 0 meSlllo 

formato de estrela - em nossa grade de proje~ao, e claro, nao "na reali

dade". Lugares formadores de contexto passam a lembrar as interse,6es 

de diversos trajetos de documentos que vao e vem; mas formadores locais 

tambem se parecem com as incllneras encruzi lhadas para onde se dirigem 

pad roes e formatos. Se levarmos a serio essas duas formas "em rede", entao 

a paisagem antiga se aplaina definitivamente, pOis os dois formatos em 

estrela nao podem se sobrepor dentro de uma estrutura tridimensional. 

Ficamlado a lado, com cada movimento for~an<.lo 0 analista a seguir pelas 

bordas sem saltar nem se deter, tal como no espa<;o bidimensional imagi

nado por Edwin Abbott em Flallalld. Movimentos e deslocamentos vem 

em primei ro lugar; lugares e form as, em segundo. Desse modo, no fim,lo 

caLizar 0 global e redirecionar a localnao parece coisa muito diffcil. Ap6s 

alguns minutos de acoll1oda~ao, 0 numero de trayos aumenta tanto que s6 

um cego os ignoraria . Os lugares ja noo diferem em forma ou tamanho, 

apenas na direc;:ao do movimenlo para diante e para tnls. bem COfll0 na lla

tureza, como veremos, daquilo que e transportado: informa,ao, vestigios, 

bens, pianos, formatos, pad roes, vincu los etc. Agora, dificeis de detectar 

no mapa sao os lugares miticos do local e do global. Onde terao est ado 

essas utopias encantadas? 
o motivo pelo qual parece tao importante aprender a navegar nesse 

espa<;o achatado e que, quando passamos a focalizar melhor aquilo que 

circula, conseguimos percebcr muitas outras entidades cujo deslocamento 

mal era visivel antes. Em verdadc, nem mesmo se supunha que circulas

sem. Talvez seja possivel visillmbrar fenomenos bem mais sut is que, antes, 

tin ham de ser guardados no santuario interior do sujeito por causa de sua 
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aparente insignificancia. Assim como uma paisagem plana, seca e poei -
renta revela as traros e/eixados po t e/ .. 

'r < r 0 os os anuna)s que a percorreranl, 
podemos detectar entidad es m6veis, que nao deixa m pistas, na ramagem 
espessa da sociologia do social. 

Especialmente importante e aquila que permite aos atores interpre

tarem a cenario onde estao inseridos. Nao importa quantos quadros Se 

projetem dos localizadores para formar um cenario, nao importa quan

tos documentos transitem entre esse cenariO e as 0lig6pticos, sempre hi 

uma enorme distiincia entre as atores genericos prehgurados par aqueles 

movimentos e a curso de a,ao a cargo de participantes individualizados 

plena mente envolvidos. Todos passamos par essa experiencia, ao tentar 

en tender um manual do usw\rio, ainda que cuie/adosa mente redigido. Nao 

Importa para quantas pessoas gem!ricas ele tenha sido preparado, VOce cer

tamente come,ara a resmungar ap6s mexer durante horas em sua nova 

camera digital e de modo algum se sentinl uma del as. Medindo a distiin

cia entre dar instrw;:oes a ninguem enl especial e a voce proprio, voce se 

tornou penosamente conscio daquilo que Don Norman chamou de "abis-
mo d - " 270 S · I · e exec l1~ao . "- ena to 0 Ig norar 0 que pare.ciam intera~6es diretas 

"concretas" e em "escaJa real" , benl (01110 0 sentimento de que indi vidllOS 
execlltavam a ac;:ao. 

Tal senti mento, e claro, se perdeu tao logo as soci610gos do social 

substituiram essa saudavel intlli,ao pelo ato ocu lto de uma estrutura in 

visivel - significando que ninguern em particular praticava qualquer a,ao! 

Perdeu-se tambem quando as interacionistas recupera ram a ator intencio

nal e persona li zado, sem no entanto romper 0 quadro "no qual " os mem

bros supostamente davam asas a sua inteligencia. Um agente humano vi' 

sentido num mundo de objetos que em si mesmos nao tem sentido algum. 

Aglli, precisamos escolher de novo entre significado sem objeto e objeti

vldade sem significado. Todavia, eSSa vigorosa ideia se perderia tambem, 

270 Ver Norman, The Psychol()gy of Everyday 71li llgs, e Garfi nkel, Ethnomethodo!ogy's 
Program, Capitulo 6. 
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com a mesma rapidez, se as atores fossein simplesmente localizados pela 

ac;iio de outros lugares, grac;:as a tecnicas Inateriais au intelectuais) sem po

der eles pr6prios interpretar e compreender as proposi~6es apresentadas 

pelo cen;.\rio.:271 Por isso temos de nos 1110strar sensiveis a tras:os 11lenOS 

nitidos que os vistos ate agora. 

Voltemos ao exemplo singelo da sala de conferencias. Par melhor que 

haja sido planejada, professores e oradores ainda precisam, para saber 0 que 

hao de fazer hi, lrabalhar lim bocado. Sem a insta la,ao de alguns equipa

Inentos, as utores humanos permanecerianl, 111eS1110 dentro da mais bem 

elaborada das estruturas, incapazes de interpretar 0 cen'rio: tao alheios a 

seu significado quanto um gato rondando pelas ruinas da Acr6pole. 

Assim , devemos acrescentar algtuna coisa - mas 0 que e como? hi 
sabemos 0 que 11 3,0 COl1Venl fazer, caso queiramos segu ir ate 0 filll 0 <Cacha

tamento" da paisagem: saltar em busca de outro "nivel" ou outro "tipo" 

de recul'SO. No entanto, esta seria a estrategia mais segura, mais feicil e 

mais razmlvel. 0 lei tor, porem, ja teve 0 desgosto de perceber: nao estou 

atras de coisas razoaveis! Conduzo aqui um experimento mental que 56 

valent a pena se levado as ltlti mas conseqllencias: ate onde sustentaremos 

um ponto de vista que se abstem desde sempre do repertario local/global e 

ator/sistema? Resistiremos a eSSa tentar;ao? Nao estou, rep ito, procurando 

descrever substancial ou positivamente 0 que vem a ser uma paisagem, 

apenas buscando meios de nao bloguear sua descri ,iio. 

Para preencher 0 "abi smo de execur;ao", 0 melhor e quase sempre 

mudar de atilude e introduzir abruptamente a "subjetividade", a "inten

donalidade" e a "interioridade", ou ao menos apelar para algum tipo de 

"equipamento mental". Se a moldagem do social a partir "de fora" nao for 

suficiente para completar a a~ao, entao 0$ denlais rec ursos devem vir "de 

dentro" ou do grupo humano local mente reunido. Nessa altura, 0 positi-

271 MudarH;a inlroduzida pur I3ultanski e Thevenul na [coria do campo, de Bourdieu: os 
atores podem justiOcar-se ll1uito hem e nem sempre eseondem seus motivos reais. 
Ver Lue l30llanski (l (99). Distunt Sl~tfe rillg: Morality, Media alld Politics. 
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vismo cede a passo a hermeneutica e as sociologos passam a bastao aos 
psicologos au aos cientistas cognitivos, enquanto as sociologos estruturais 
se transferem para a sociologia interpretativa. Mas se esse salta no metoda 

ocorresse, a trilha continua que tento seguir desde a come~o seria subita
mente interrompida; a planisferio seria retalhado de novo; a cena de um 

ator individual subjetivo, com "tni.nsito livre" no inter ior de um sistema 

maior, seria reativada; as dais paises miticos do loca l e do global seriam 

desenhados nova mente; e a castelo de Merlim apareceria outra vez. Assim, 

aferrados it nossa obsessiio miope pel a ANT, temos de continuar vagando 
nas trevas em busca de outro gram po. 

Sem dllvida, a pergunta que faremos e: onde estao os outros veiculos 
transportadores de individualidade, subjetividade, pessoalidade e interio

ridade? Se pudemos mostrar que lugares badalados como a global e 0 local 

sao const ituidos de entidades circulantes, por que nao postular que subjeti 
vidades, jll s tifica~oes, inconscientes e persona lidades tambem eirel/larn'''' 

Decerto, tao logo suscitamos essa pergullta bi zarra, mas inevitavel) novos 

tipos de grampos se apresentam para facilitar nossa pesquisa. Podem ser 

chamados de subjetivadores, personalizadores all individualizadores; mas 

eu prefiro a termo mais neutro eonexiio, tomando essa maravi/hosa me

tMora de nossa nova vida na Internet. Quando voce aces sa um site no ci 

berespa~o, sll cede as vezes que nao aparece nada na tela; mas logo uma 

mensagem amistosa sugere que talvez "nao tenha feito a conexao certa" e 

aconselha-o a "baixar" um program a - a qual, instalado em seu sistema, 
permitini ativar a que voce nao podia ver antes.'" A metafora da conexao 

e atraente porque a competencia nao vern inteira, e sim, literal mente, em 

bits [peda~os l e bytes. Nao se imagina lim humano "par atacado" munida 

272 Mul, 71-le Body Multiple; Cussins, Ontological Choreograp"y; e M)'rialll Winance 
(200 t), 71,ese et Prothese. Le Process u.s d'HabiUtatioll conlme Fabrication de la Per
sonlle: l'Associatioll Fra1lfaise coutre les Myopathies. face all Handicap mostntral1l, 
cada lim a sua mancira, qual 0 equiparnento necessario para alguem sc tornar urn 
sujei lo e quao (nigH ele e. 

273 As vczes penso que 0 lei tor se qucixaria hem mCIlt)s de meus escritos. se haixassc i.I 

versao ANT 6.5, em vcz de se aferrar ao beta. 
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de intencionalidade, fazendo dlculos racionais, sentindo-se responsavei 

par suas mazelas au torturanuo sua alma mortal. Ao contnirio, percebe

-se qlle, para obter atores humanos "completos", e predso compo-los COI11 

varias eamadas sucessivas, cada qual empiricamente distinta da seguinte. 

o ator competente vem agora em minusculos graos au, inspirando-nos no 

ciberespa~o, em patches e apple/s, cuja origem exata podernos buscar no 

"Google" antes de baixa-los e salva-los lim par lIm.274 

Como vi mas repetidamente ao longo deste Livro, as teenologias da 

informa~ao nos permitem rash·ear associac;6es de um modo antes impen

savel. Nao porque subvertanl a velha sociedade "humana" concreta, trans

fonnando-nos em cyborgs formais Oll "pos-humanos" fantasmagoricos; 

o motivo e exatamente 0 oposto: tornam visfvel 0 que antes s6 existia virtu

almente. Nos tempos antigos, a competencia era um fato misterioso, dificil 

de rastrea r; par essa razao, tinha-se de pedi -Ia, se assim nos podemos ex

primir, de uma vez so. Tao logo passoll a ser medid. em bauds e bytes por 
intermedio de modens e routers, tao logo se pode desmonta-la camada par 

camada, ela se abriu a pesqllisa. Cada grao deixa apos si lim tra~o que ago

ra tenl uma origem, unl rotulo. lllll veJcuIo) um circuito, as vezes mesnlO 

uma eliqueta de prec;:o.'" Se a tecnologia da informa~ao, apresentando-se 

como um humane no palco, era llln casc de tudo-ou-nada, hoje se tOf

nou, sem nenhuma dLlvida, a resllltado provis6rio de uma rede completa 

274 Essa rnultiplicidade de conexoes e d :mHTICnte visivcl na lista de regimes de .u;:au de 
1hevenot. Ver Thevcnol, Which Road to Follow? 

275 A maci~a digitaliza<yao de var ios tipos de documenlos talvez propicie a Tarde uma 
vingan~ alrasada. As poucas eSlalislicas disponivcis no final do seculo 19 nao va· 
lidalll sua sugerida exigcncia de uma "epiJemio!ogia" . .£ interessante cons iderar a 
possibilidade que uma sociologia quantitativa tardiana poderia abrir atualmentc. 
Hoje dispomos de ferramcnlas se llliquantitativas para seguir da mesma maneira 
rUIl10res, opini6es. fatos e fantasias. Vcr Rugers, Itt!ormatio l/ Politic 0 11 the Web. Para 
o acornpanhamento de um novo 'I /Wlltlllll, ver Michel Calion (2001 ), Les fIIlWlOdes 
danolyse des grands 1l0mbres. 

299 



Reagregmulo "Joe/al 

de conexoes oriundas de loca is Illuito diferentes. Se .. llll1 todo realista nao 

constit ui um ponto de partida inquestionavel, e sim a realiza~ito provisoria 
de um conjunto va riado. '76 

Assim como a divisao do trabalho criada pelas industrias e a buro

cracia ajudou Durkheim e Weber a elaborar suas proprias detini~oes dos 

vinculos sociais, as tecnologias da informa~iio nos permilem acompa nhar 

a trabalho de constru~ao do ator. Hoje e bem mai s facil nao considera r a 

ator como um sujeito dotado de interioridade primordial, que contem pla 

um mundo feito de coisas concret.s ao quaJ deve resistir au com a quaJ 

precisa cozer um a mistura simbolica. Ao con tra .. io, temos de constatar 

empiricamente como um corI'o ananimo e generieo pode ser construido 

a tim de se tamar uma pessoa: quanto mais subjetividades se oferecem, 

mais interioridade se obtem.2n Os sujeitos jll nao sao mais autoctones que 

as intera~oes diretas. Tambem eles dependem de um dilllvio de entid ades 

que Ihes permitem existir. Agora, entim , a "ator" e um reagrupamento to

talmente art iticial e total mente rastreavel: 0 que antes so se aplieava ao Le

viata hoje e verdadeiro lambem para cad a um de seus "componentes". Mais 

ad iante, 0 resultado importanl muito para nossa de tini~iio de politica. 

Algumas conexoes sao fa ceis de acompa nhar. Por exemplo, h a par 

ai tad os esses documentos oncia is e legais que chama m "voce" de algUlfm. 

Se duvidarmos da capacidade dessas humildes tecnicas grancas de gerar 

276 Ninguem abon.loll esse ponto com mals ~n(ase do que Donna Haraway (2000), How 
Like a Leaf All Jnterview with Thyrzll Goodeve. Mas e provavelmenle com Icoria 
Queer que a no~ao de camadas nllHtiplas e constru~ao art ificial pode ser mclhor 
aplicada. A dcspeito de algumas ideologias p6s-humanas e amontoados de socio
logia critica, da o(ereee lim vasto campo em relac;ao ao numera de elementos que 
podem ser dcstacados e pastus em circu la,ao. Para uma abordagcm diferenle, ver 
Stefan Hirshauer (1998), Performil1g Sexes mid Ge1lders ;11 Iyfedical Practice. 

277 Uma esplcndida aleguria desse arranjo em camadas sao as imagcns geradas por 
computador. Os encontros Siggraph, em Los Angeles, por excmplo, dedicam sessoes 
inteiras a isso. Vma manha e dedicada ao hrilho do nylon, uma tarde a refra~ao da 
lu z nos cabelos vermelhos, uma uoit e a "rcproduc;:1o realista" de curtos·circuitos etc. 
Como sempre. a realidadc "virlual" e a materializac;ao necessaria para se obler uma 
rea lidadc '; natllral '~ 
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quase-sujeitos, tentenl0S resid ir numa grande cidadc europcia C01110 "cs

trangeiros sem docW11entos" ou escapar as gaITas do FBI depois de uma 

pronuncia equivocada de nossos 1l00nes. Outros veiculos deixa m tracyos 

vagos COll10 se fossem rea l mente imateriais. Mas se sustentarmos nasso 

ponto de vista, poderemos segui -Ios da mesma form a. Quantos cliches em 

circulacyao teremos de absorver, antes de conseguir exaral' uma opiniao 

sabre um filnle , um amigo, uma situacyao, uma postura politica? Se voce 

cOJTlcyasse a provar a origelll tle cada llllla de suas idiossi ncrasias, nao seria 

capaz de di spol', wna vez mais, a mesma fonna de estrela que 0 forcyaria a 

visitar inllmeros lugares, pessoas, epocas e acontecimentos ja esquecidos? 

Tom de voz, expressao inusilada, aceno de mao, modo de andar, postura -

tambem isso n ao pode ser rastreado?'78 E ha 0 problema de seus sentimen

tos mais recanditos. Nao foram dados a voce? A leitura de romances nao 

° ensinou a amar? Como voce identificar ia 0 grupo ao qual pertence, sem 

absorver constantemente os cliches culturais com que seus companheiros 

o bombardeiaJ.n?279 Sem consu ltar com avidez inumeras revistas de culina

ria, voce aprenderia a fazer um bolo? E quanto a colocar uma ca misinha, 

consolar 0 amante, pentear 0 cabelo, defender direitos ou vestir a roupa 

certa? Tambem nisso as revista s aj udam muito. Se encararmos todos os 

artigos como mera "expressao" de llma [orc;a social tenebrosa, sua eficacia 

se perdeni. Mas se reconhecermos que nao luI nada por tras nem por bai xo, 

que nao existe um mundo ocullo 11 0 social, lI ao sera licito considera-Ios 

parte de nossa cara intimidade? Agora estamos familiarizados com a que 

ja nao constitui mais um paradoxo: justamente qu ando a sociedade como 

llln todo desaparece, 0 leque complelo daquilo que circllla " hi. fora" pode 

ser I .. azido ao primeiro plano. 

278 Vcr Jean-Claude Schmitt ( 1990) , La RaisQ I1 des Gestes dam /'Occideul Mediewll; Jan 
Bremmer e Herman Roodenburg ( 1992), A Cultural History of Gesture: From A1ltiq
uity to the Present Day; e (lenevieve Calbris (1990), TIle Semiotics of French Gestu re. 

279 Esse e 0 principal Illotivo do impacto duradomo de Lev Semenovidl Vygotski 
(1978), Mind il'l Society: 71H~ Developmellt of Higher Cognitive Processes. 

301 



Jsso sob condicyao de que acrescentemos Dutro flU XQ, outro circu ita. 

gra~as aD qual as conex6es dotem as atores com as ferramentas sup]emen

tares - as almas suplementares - que sao necessaril1s para tornar uma si

tua~ao interpretavel.28• 0 supermereado. por exemplo. moldou voce para 

ser um consumidor. mas apenas um consumidor generico. Para se trans

formar nUITI conslll11idor ativo e consciente, voce devera possuir tambem 

a eapaeidade de calwlnr e escolher. Na sociologia do socia l havia apenas 

duas fontes para essa eompetencia: ou voee nascia com ela na qualidade 

de humano - eomo se a evolu~ao darwiniana tivesse. desde a aurora dos 

tempos. preparaclo home ns e mu lheres para serem ealculadores e otimiza

dores de supermercado - ou era mold ado como consumidor esperto pela 

for~a de uma infraestrutura economica. Mas gra~as a essa nova topografia 

que estamos esbo~ando. outra fonte de competencia e faci lmente locali za

vel: existem conexees em circula~ao que voce pode sul,screver e baixar na 

hora. para se lornar local e provisoriamente competente. 

Se voce considerar os slipermercados dessa maneira, notant uma 

quantidade enorme de dispositivos. cada qual apto a Ihe of ere eel' a possibi

Iidade de caleular com um pouco mais de competencia. Mesmo quando ti

ver de fazer a triv ial escolha do tipo de presunto fat iudo que ira leva r. voce 

se beneticiara de dezenas de inst rumentos de medida prontos para equ ipa

-10 como consumidor - r6tulos, marcas. c6digos de barra, tabelas de pesos 

e medidas, listas de preyos, folhetos, con versa com outros com prado res, 
a' . t 2" 0 ' 1' , , nuncIOS e c. ponto crUCla e que voce mantem essa competcncia men-

tal e cognitiva enquanto subscreve 0 equipamento. Nao 0 leva para casa; ele 

nao e propriedade sua. Ta lvez 0 tenha interna lizado. mas ate para isso Ihe 

foi preciso baixar outra conexao! Se tentar fazer um caleulo racional sem 

esse equipamento - decidir, pOl' exemplo. comprar a Universal Panoramas 

280 Por iS50 a no<;5.o de habitus, de Bourdieu, uma vel. livre de sua teo ria social, perma
Ilcce urn conccilo excelente. Diga-se 0 mcsrno da no~ao de equipamento desenvol
vida em Thevenot, Which rond to follow? 

281 Ver Cochoy. Vue SOciologie dll Packaging. 

302 

RrUIJO l.awur 

a tim de transformar-se em World Company -. Slla "macrodecisao" de

pendera unicamente de estimativas por alto no verso de lim envelope: nao 

mais possuira competencia para ser racional,282 Aqui, de novo, faz muito 

mais sentido ir totalmcnte alem dos dois locais: as forc;a s de mereado e 0 

agente individual. 

MARCEL MAUSS DEFINE "HABITUS" E ABORDA 0 

SOCIAL DA MESMA MANEIRA QUE TARDE: 

Uma especie de revelac;iio me ocorreu no hospital. Estava em Nova 

York. Perguntei-me onde, outrora, vira garotas andando como minhas en

fermeiras andavam. Tinha tempo para pensar nisso. Entao descobri que 

fora no cinema. De volta a Fran~a. reparei como eram comuns aqueles 

trejeitos. principa!mente em Paris: garotas francesas tambem andavam da 

mesilla maneira. Na verdade, 0 estilo de caminhar americano chegara por 

aqui gr.,as ao cinema. Ali estava lima ideia que ell pod.ia generalizar. A 

posi<;ao dos bra~os e das maos enquanto se caminha forma uma id iossin

crasia socia l; nao e luero produto de arranjos e lnecanismos individuais, 

quase total mente psiquicos. Por exemplo: julgo-me capaz de reconhecer 

tambem uma garota educada num convento. Em geral. ela anda de punhos 

cerrados. E vem-me it lembran~a urn professor do colegio gritando para 

mim: 'Seu idiota! Por que vagueia 0 tempo todo com as maos balan~ando 
abertas?' Portanto, tambem existe uma educac;iio do andar. 

282 Como hem Jllostm a histor ia ecoll6mica recente, as grandes decisoes sao menos 
racionais que as pequena."i porque seu clluipamento e tnuito menor. Scm equipa· 
mento. sem racionaliJaJe. tla um vinculo direto. na obra de MacKenzie, entre seu 
estudo antigo dos leoremas e sell eslutio aL ua1 dos mercados. Vcr Donald MacKen· 
zie (200 I), Meclianizing Proof Computillg, Risk, nlld Trust , e MacKenzie. All Engine. 
rIOt a Camera. A mcsma lcndencia c visivei no movimento cnL re 0 lahorat6rio de 
cicncia, de Karin Knurr

l 
em Knorr-Celina, Epistemic Cultures, e a "racionalidade" 

de mercado, em Knorr-Celina e Bruegger, "Global Microstructures". 
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Outro exemplo: existem posi,iies polidas e grosseiras para as maDs 

em repouso. Se. II mesa. um garoto mantem os cotovelos junto ao cor po 

enqllanto ainda nao est a comendo. voce pode ter certeza de que e ingles. 

Urn rapazi nho frances nao sa be 0 que e sentar-se com as costas retas; sellS 

cotovelos se abrem pa ra os lad os; ele os apoia na mesa. e assim por d iante. 

Finalmente, no correr, voce e eu, todos nos, ja observamos Ull1a mll

dan,a de tt~cnica. Imaginem: meu professor de ginastica. llln dos primeiros 

na li sta de formandos de Joinville por volta de 1860. ensinou-me a correr 

com os punhos col ados ao peito - atitude total mente incompativel com os 

movimentos da corr ida. Precisei observa r os corredores profissionais de 

1890 para descobrir a necessidade de COrrer de outra forma. 

Por isso. conservei essa no,ao da natureza social do habitlls durante 

muitos anos. Notem. por lavor. que emprego a palavra latina - habitus _. 

fac ilmente compreensivel em nossa lingua. Ela traduz infi n itamente melhor 

que "Iulbito" ou "costume" a exis. a "habil idade adqu irida" e a "faculdade" 

de Arist6teles (que era psic610go). Nao designa os habitos metafisicos. a "me

moria" misteriosa, os assuntos de volumes alentados ou de teses curtas e ce

lebres. Esses "habitos" variam conforme os individuos e suas imita,iies. mas 

tambem. e sobretudo. entre sociedades. tipos de educa,ao. conveniencias e 

mod as ou graus de prestigio. Neles deveriamos ver as tecnicas e 0 traba lho 

da razao prcitica coletiva e individual: nao, no sentido corriqueiro, apenas a 

alma e suas faculdades repetitivas. (Mauss. 1979. p. 100-1) 

As habilidades cogn iti vas nao residem em "voce": estao distribui

das por todo 0 cenario formatado. lei to nao apenas de localizadores. mas 

tambem de inumeras proposi<;oes suscitadoras de competencia. de incon

taveis e pequenas tecnoiogias intelectuais.'" Embora provenham de fora. 

283 Esta propagac;:ao e fundamental para 0 campo da cognic;:ao distribufda: "A internali. 
zac;..1o co nota h<i l11uito tempo alguma coisa que cru z.1. rrontciras. Os dois elementos 
desta detl nic;ao sao equivocos. 0 que se move nao e lima coisa, e a front eira atravcs 
tin qual se opera 0 movi menlo C uma linha que, desenhada com firmeza, obscurece 
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nao brotam de nenhuln contexto Inisterioso: cad a Ulna delas possui uma 

historia rastreavei empiricamente com maior ou menor dificuldade. Cada 

peda,o vern com seu proprio veiculo. cuja forma. CllstO e circula,iio po

dem ser mapeados - como mostra ram tao enfaticamente os historiadores 

da Iiteratura. os antropologos cogn itivos e os psicoiogos. Se ha uma coisa 

que nao esta «( no" agente, sao as lTIuitas ca.mad as de criadores de COlllpe

tencia que baixamos sem descanso pa ra adquirir ccrta habilidade durante 

algum tempo. Eis a van ta gem de uma paisagcm plana: quando digo isso. 

nao sustcnto que devo voltar it outra solu,iio simetrica e reconhecer que. 

"sem duvida", as tais calnadas estao inseridas nllm "contexto sociar'. Ao 

contnl rio: afi rm ar que circu lam por seus proprios canais signi fica que ja 

nao prOVf JTI nefTI do contexto nem da subjetividade do ator, ou, no caso, de 

nenhum comproOlisso engenhoso entre alubos. 

Mas. e quanta a mim. 0 ego? Nao sou um "individuo" no fu ndo do 

cora<;:3.o, nas circunvoluyoes do cerebro, no sanctum sanctorum , da alma, 

na vivacidade do espir ito? Decerto que sim - mas s6 por ter sido individu

alizado. espiritualizado. inter iorizado. A circula,ao desses "slljetivadores". 

sem duvida. Ii as vezes mais difici l de rastrea r. Contudo. se voce os procu

rar. os encontrara por toda parte: diluvios. chllvaradas, enxames daquilo 

que chamariamos de psico·r/lOljos porque. Iitera lmente. dao a voce a for

ma de uma psiq ue. Tome. para exemplo. as collversas de amor. Se duvidar 

da eficacia desse tipo de transporte. fa , a a experiencia. Tente viver sem elas 

por algum tempo e vera que "voce" - sim. 0 "voce" primordial - murchara 

para sempre.2" Ate 0 amor pode ser construido a partir de fora . como um 

nossa compreensao da nat ureza da cognicyao humana. Dentro dcsta vasta unidade 
de amili se, 0 que parecia ill1e rnaliza~ao surge agora como Uilla propagnrtio gradual 
de propriedades fun cionais organizadas pur meio de midias maleaveis': Hutchins. 
Cognitioll ill the Wild, p. 312 (grifo nosso). 

284 Ha lim pequeno, mas calivanle conjunto de obras lilenirias, desdc 0 chlssico de De
nis De Rougemont ( 1983), Dove in tfle We.stem World, a Ulrich Beck c Elisabeth 
Beck-Gernsheim (1995), The Norl1lal Ch(loS uJ Love, e Sabine Chalvon-Demersay 
(1999), A l1JOustlmf Screenplays: The French imagirJatiun in a Time oj Crisis. Mas 
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dom de certa forma miraculoso que cria alguma coisa por dentro. Este e 
sem duvida 0 modo como foi tra~ado em poem as, can~5es e pinturas, para 

nao mencionar 0 numeroso cortejo de anjos, querubins, putti e cora~6es 

atravessados de flechas, cuja existencia objetiva - si m, objetiva - tambem 

deve ser levada em conta. Mesmo 0 amor precisa de seu veicu lo, suas tecoi

cas especificas, seus condutores e equi pamentos, exatamente tanto quanta 

um mercado, urn quartel ou uma f'lbrica. 0 meio, e claro, sera diferente, 

COmo diferente sera a coisa transportada, mas a forma abstrata geral per

manecera a mesma - forma puramente te6rica que agora desejo captar. 

o que estou tentando fa zer aqui e simplesmcnte mostrar que as fron

teiras entre sociologia e psicologia podem ser remanejadas com proveito. 

Para tanto, s6 existe uma solu~ao: fazer cada entidade distinta que povoa 

o antigo interior vir do exterior, nao como coaC;ao negativa , (( Iimitadora 

da subjetividade", mas como ofer/a de subjetiva~iio positiva. 285 Tao logo 

fazemos isso, 0 antigo ator (membra, agente, pessoa, individuo, qua lquer 

que seja seu nome) assume a mesma forma de estrela ja observada por n6s 

quando achatamos 0 globa l e redirecionamos 0 loca l. Uma serie de outras 

a~5es 0 transforma em individuo/sujeito ou entidade nao generi ca . Toda 

competencia , mergulhada no silencio da interioridade, deve vir primeiro 

de fora, afundar-se aos poucos e adentrar um porao bem construido cujas 

portas serao cuidadosamente aferrolhadas." · Nada disso e um dado. As 

ningm!m removeu a.o;; camadas sucessivas de todo 0 equ ipamento necessario tao 
bern quanta Michel Foucault ( 1990). TI,e History o/Sexufllity: An Introduction_ 

285 A obra posterior de Foucault e lil11 hom cxemplo da riqucza dessa Iinha de pensa
mento, embora a constru<rao das psiques intcriores humanas fiquc urn lanto orusca
da pelo antigo tema da "morte do sujeito': Apesar de sua propria afirma<riio, as duas 
coisas sao paralelas, nao contradil6rias. 

286 Durkhcim 1110strou que as categorias 16gica e pessoa1 interiores sao de certa maneira a 
IransJa¢o e a inlcrioriz."u;ao do eX lerior. Este exterior, porern, roi confundido COIll uma 
sociedade, abrindo, assim, apesar das advert~ncias de Tarde, 0 debate vazio entre psicu
-logia es6cio-logia. Compare a sociologia da 16gica em Gabriel Tarde (1893), La Logique 
Sociale, com f mile Durkheim (1915). The EleJllel'llary Forms of the ReligiollS Life. 
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interioridades SaO cOl1struidas da mesn1a maneira complicada con1 que 0 

foi 0 santllario de Horus no centro da pinl.mide de Qlleops. 0 velho lema 

empiri sla nao estava tao erradoassim: Nihil est il1 intellect" quod 11011 sit 

prius in se l1SU, embora seu sign ificado ("Niio ha nada dentro que nao tenha 

vindo de fora") seja um pouco diferente. Ao sujeito, s6 pertence 0 que Ihe 

foi dado. De certo modo, nao e esta a mais forte intui,ao das ciencias so

cia is: "Fomos construidos"? E claro que 0 significado dessa frase ardilosa 

depende inteiramente do que se entenda pela inocente pa lavrinha "fora". 

DE ATORES A VfNCULOS 

Niio terei sido desviado de Caribde para Cila? Que significani dizer 

que os psicomorfos vem de fora? Lutei tao ferazmente contra a di cotomja 

global/ loca l para, no tim, devolver-Ihe 0 aspecto antigo, ou seja, a oposi

,ao interior/exterior, a sur rada disputa entre psicologia e sociologia' Que 

retrocesso! Estarei mesmo querendo volta r aos tempos em que as atores 

eram vistos como outros talltos titeres mallipl1lados a contragosto por IlU

merosos fios invisiveis?287 Q ual a vantagem de livrar-se da estrutura global 

e enca rar as interac;6es diretas, senao afogar a subjetividade rnais fntilna 

da pessoa em campos de for,as anonimas? A~iio sem atores! Subjetividade 

sem sujeitos! Voltemos aos gloriosos anos 60! Mas que ganharcmos com 

isso? Bem, justamente ai pode estar 0 lucro da ANT. Ap6s 0 achatamento 

da paisagem, 0 proprio exterior l11udol1 bastante: ja nao e feito de sociedade 

- Ilem de natureza. Eliminando ambas como subjeti vidade inapreensivel 

e estrutura Lllabordavel, talvez possamos finall11ente coloear em pril11eiro 

287 Conformc csLe r6tulo indica, 0 p6s~estruturalisl11o e a sobrevivencia do cslrutura
lismo depois que a estrutura se [oi. como a galinha que conlinua correndo apos ler 
a cabe<ra cortada. Embora lenha abandonado a busca de cocrcncia, 0 p6s-estrutura
lismo CO llservou <llllcsma definic;ao de causalidade: umas poucas causas seguidas de 
longas cadeias de slIbslitulos passiv~s Oll aquilo que chamei de "i ntennediarios': 
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plano 0 fluxo de outros condutores mais sutis, a fim de nos tornarmos indi 
viduos e adquirirmos alguma interioridade.288 

o percal~o em seguir esses tipos de "condutores de subjetividade" 

ou med iadores pSicomorfos e que, como eles vem de fora, parecem veicular 

a mesma especie de cooyoes imaginada pelos sociologos do social em sua 

delinic;ao de sociedade.289 E rea lmente, considerando -se 0 que entendem 

par "exterior" - isto f:, 0 poder coercitivo do contexto ou a determinayao 

causal da natureza -, nao ha a menor possibilidade das conexoes deposi

tarem seja 1;\ 0 que for de positivo dent ro do ator. As for~as sociais tem de 

fazer a maior parte do trabalho. recebendo ou aplicando. por intermedio 

dos individuos. alguns pequenos ajustes a margem. Em sua fantasiosa teo

ria da ayao, os soci6logos vira m ai a llllica Inaneira de fon;ar os cordeis do 

titereiro a movin1entarem a maionete.290 Mas j<l nao precisaITIos ter medo 

des sa estranha maneira de conceber a ir rup~iio de uma forc;a exterior. por

que detectamos dais equivocos sucessivos na noc;ao de sociologia do socia l: 

a primeira na delinic;ao de causa. a segunda no veiculo que supostamente 

transport a a efeito. A relac;ao entre titereiros e marionetes e bem mais inte

ressante que iSSO.'91 Alem de tudo. aprendemos a corrigir dais juizos falsos: 

sabemos que as mediadores nao sao causas e que. sem transformac;oes a ll 

translac;oes. nenhum veiculo transportani nen hum efeito. Alga acontece 

ao longo dos corcloes que levam as marionetes a se moverem. 

288 

289 

290 

P~l cr Sl oterdjj~, com seu livro em tres volumes subre diferentes I-ipus de esfenls, 
crJ.ou uma metafora nova c vigorosa pard cscapar da d icotomia interior/exlerior. In
fchzmente, sua obra ainda nao est-a disponivel em ingles . Ver Peter Siotcrdijk (2004) 
Sphiiren, 3 Brie. ' 

~er Ann.e-Nel ly. Perret-Clermont (1979). La Construction de l'lnleJligence dans 
/ b~teractloll SocUl/e, c sua antiga crft ica ao vInculo de Piaget entre teoria social e 
cplstemologia. 

o mesmo se aplica a minha vers.:io do Roget's 71tesaums! Ela propoe os seguintes 
verbetes: " I ogro~ "imagem': "n50 entidadc'; '\:scravo". Nao admira que 0 debate entre 
psicologia e sociologiil llllnca leve a mula! 

29 1 Ver p. 92 e Bruno Latour (1999a), Factures/Fractures. From the Concept afNetwork 
to the COl/cep, of Attachment. 
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A inutil divisao de trabalho entre pSieologia e soe iologia comec;oll a 
mlldar quando a definiyao de "exterior" se dissolveu e foi substituida pela 

de circuJ ac;ao de conexoes. Nen huma destas tem poder detenninante - so 

a que podem e levar alguem a fazer algullla coisa. Estamos agora ern con

di~oes de juntar os dois pontos e refazer a noc;iio de exterior: ele nao esta 

sitllado no mesmo local. e a influencia que exerce atua seg undo uma teoria 

da a~iio total mente diversa. 0 exterior nao e lllll contexto "feito de" forc;as 

socia is e nao ICdetermin l ' 0 interior. 

A pior consequencia cia noc;ao de contexto foi que nos obrigava a 

adotar uma eontabilidade de entrada dupla: assim, 0 que vinha de fora era 

deduzido da soma total de ac;oes consignada aos agentes "de dentro". Com 

esse tipo de balanc;o. quanto mais lias voce acrescentava de fora, menos voce 

rnesmo agia: 0 resultado deste procedimento de contabilidade era inevitavel. 

E se voce desejasse. par razoes marais ou politicas, salvaguardar a intenc;iio. 

a iniciativa e a criatividade do ator, a llnica maneira seria aumentar a SQITIa 

total da ac;ao oriunda de dentro, corlando alguns itellS e negando assim 0 

papel daquilo que agora e visto como outros tantos "cativeiros", "pressoes 

extern as". "cerceamentos de liberdade" etc. Ou eramos cidadaos Livres ou vi

viamos na mais abjeta sujeiC;ao. E, e 6bvio, os sociologos criticos refon;avam 

semelbante [endencia. po is nao podiam fa lar em "forc;a ex terna" do social, 

exceto insistindo nos "limites estreitos" impastos pelo "peso ananimo da so

ciedade" a '\lUtonomia pessoal ". Essa estranha paisageln, porem, ja nao nos 

deprime. 0 exterior nunca lembra um cleserto de Gobi, inventado par socio

logos do contexto, nem e simplesmente povoado par banalidades; a interior 

nunca lembra um sanctllm sanctorunl envolvido por frias fo rc;as socia is Ii 
111aneira de luna ilha remota cercada por tubar6es famintos. 292 Interiores e 
exteriores, COll10 superiores e inferiores, sao resultados, e l1aO causas. Nao e 
tarefa do sociologo fi xa r antecipadamente suas fronteiras. '" 

292 Esse !llovi mento complementa 0 que fi 'l com 0 "exterior" da natureza no Capitulo 5 
de Latour, Politics afNa ture. 

293 Sobre a Icitura equivocada da psicologia de Tarde por Durkheim, vcr Louise Salmon 
(2004), La PeHSee Politique (,Ie Gabriel Tarde. 
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A diferen~a entre as duas teor ias nao reside apenas no numero de 

vlnculos, mas tambem na teoria da a,ao que conecta qualguer um desses 

vinculos. Como vimos, 0 que havia de errado na metafora da s marionetes 

na~ era sua ativa<;ao pelos varios cordoes mannseados pelos titereiros) e 

sim 0 argumento implauslvel segundo 0 qual a domina,iio simplesmente 

transitava por eles sem transla,iio. E claro que as marionetes estao presas! 

Mas a consequencia, sem dllvida, nao e que para emancipa-Ias e necessario 

corta r todos os cordoes. As marionetes so sao livres na medida em que 0 

titereiro e um born titereiro. Tambem no nosso caso, nao e 0 Ill/mero de 

conexoes que precisamos reduzir para, pelo menos, aican,ar 0 amago do 

eu. Ao contra rio, como bem demonstrou William james, e mu ltiplicando 

as conexoes com 0 exterior que conseguimos perceber C0l110 0 «interior" 

esta sendo mobiliado.'" Voce precisa de uma por,ao de subjetivadores 

para se tornar sujeito, e precisa mover [dowI1/oad] l1ma por,ao de indivi

dl1alizadores para se tornar um individuo - exatamente como voce precisa 

capturar uma pon;ao de loca lizadores para ter um local e uma por,iio de 

oligopticos de um contexto para "dominar" outros locai s. 

E somente quando a a lternativa entre ator e sistema e ignorada _ 
notem que eu nao digo "superada", "reconciliadan ou {{resolvid a" _ que 0 

topico mais importante da sociologia come," a brilhar por tras. Essa foi 

a maior contribui ,ao de Tarde no combate ao organismo de Spencer e a 
sociedade de Durkheim . Ele articulou claramente a obriga,ao, para 0 cien

tista socia l, de gerar intrapsicologia atraves das muitas media,oes ofereci

das pela inferpsicoJogia, sendo a primeira concebida como uma especie de 

ca be,a de ponte para a segunda. 295 No lim, so ganharemos alguma "intrap-

294 A obra c1assica sohre essa "cxteriorizac;ao" e ainda William James (I 890), 71te Prin
ciples of Psychology. 

295 
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Mas. infelj~l~en( e, de nao contava com a alegoria das tecnologias da informay.1.o 
para 1Il<l.lcnalizar sua rede de concxoes e, em vez disso, tinha de conlcnlar-se COm a 
metMora livre dos "raios imitativos'~ Para as limitac;oes de Tarde. ver Bruno K(lrsenti 
(2002),L'imifation. Retour sur Ie debClt entre DlIrkhein-t et Tarde. 
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sique" se travarmos reJacroes com diversas "extrapsiques" ou aquilo que se 

pode chamar de substancias est imuladoras da mente, isto e, pSicofropicas 

ou - para recorrer a mais uma expressao sobre alma gerando entidades 

- psicogenicas.296 Se voce encarar 0 que ven1 de fora con10 um mediador 

capaz de permitir ao proximo agente comportar-se da mesma maneira, 

todo 0 cemlrio do interior e exter ior po de se 1l10dilicar para sempre. 0 ti

tereiro continua manipuJando varios eordoes, mas cad a um de seus dedos 

doi quando a marionete determina 0 1l10vimento. Quanto mais cordoes as 
, . ' I dl t 297 nlanonetes possuen1, malS artlcu a as e as se ornam. 

Finalmente, estamos livres de muita disCtlssao a respeito dos "pesos 

reJativos" da "liberdade individual" e da "determina,ao estrutural ": cad a 

mediador ao longo da cadeia de a,ao e um aeontecimento indi vidualizado 

porgue se prende a varios outros da mesma natureza. Isto talvez of ere, a 

uma boa ocasiao para dizer adeus a no,ao de "ator", que venho usando 

como substituto provisorio. 0 que ha de errado com essa palavra nao e 0 

fato deIa quase sempre se limitar a humanos - ja sabemos como superar 

tais limites -, mas de designar sempre uma Jonte de iniciativa ou ponto 

de partida, a extremidade de um vetor orientado em outra dire,ao. E cla

ro que, quando a sociologia do social dOlninava, era importante insistir 

em atores, atividade, inici at iva, interpretayao, improvisacrao, jl1stificacrao, 

intera,ao e por a l afora - , pais a uniea atividade possivel que 0 contexto 

permitia era a de U111a causa em busca de consequencias, de UI11 ll1edia

dor buscando intermediarios passivos que levassem adiante fielmente suas 

fOI'<;as. Mas este nao e a caso da ANT: a propria teoria da a~1io e d iferen

te, pois agora estamos interessados em mediadores que induzam outros a 

faze,. coisas. "lnduzir" nao e 0 111esmo que "causal''' ou tt fazer": hoi em seu 

imago uma dupliea<;iio, UI11 deslocamento, ul11a transJa,ao que modilica 

296 Ver Gomarl, Surprised by Met"adolle, e Comarl, Methadone: Six Effects ill Search of 
a Substance. 

297 Constate 0 cfeito poderoso, sobre 0 Pllblico, de marionetes comantiadas por mani
puladores visiveis 110 lealro japones bUlII'nku. 
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sinlltltaneamente todo a argumento. Antes. era impossivel coneetar um 

ator aquila que a levava a agir sem acusa-Io de "tirani a", "limita~iio" au 
"escravizaC;ao". 1550 Inudou. Quanto ma is vfnculosele possui. mais existen 

cia acumula. E quanta mais mediadores houver. nlelhor ser:i. 298 

Agora e a ator, considerado ate a momenta urn ponto, um Momo 

au uma fonte, que tera de ser achatado para assumir a formato de estrela. 

Como chamaremos este elemento recem-"achatado"? E alga que e "feito 
para agir"? 

Tratar-se-a de alga que se possa "convencer" a agir? Algo "provoca

do para provocar uma a~ao"?299 Par que nao usaI' "ator-rede"? Sei que esta 

expressao continua biza rra porque pode tambem signifi car exata mente 0 

contra rio, ou seja, uma solw;:ao para 0 dilema ator/sistema que acabamos 

de rejeitar. Mas ji temos a palavra it mao e, afina l, ela nao e tao ruim. Por

tanto, um ator-rede consiste naquilo que e induzido a agir por uma vasta 

rede, em forma de estrela, de mediadores que entram e saem. Suas muitas 

conex6es Ihe dao a existencia: primeiro os vinculos, depois os atores. Sem 

duvida, a expresseo cheira a "sociologismo", mas s6 enquanto insistimos 

mais no "ser" do que no "ter". Como enfati zou Tarde ha l11uito tempo, a 

familia do "ter" e bem mais numerosa que a do "ser» porque, no caso da se

gunda, nao eon heeenlos nem os lim ites nem a direc;ao. Possuir e tambem 

ser possuidoj estar vinculado e manter e ser mantido, 300 "Posse" e todos as 

298 "Vinculo" e outra palavra para aquilo que lenlci caplar COm a exprcssao provisoria 
"factiche'~ Vcr tambem Emi lie Gomarl c Antoine I-Icnnion ( 1998), A sOciology of at
tachment: music anwteurs, drug users. 

299 Ver Franrrois Jullieu (1 995) , the Propellsit)l of71l itlgs: Toward a History of Effi cacy in 
Chitla. 
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"Ate hu~e, a filosotia se apoiou no verbo ser, cuja detilli~ao lembra uma pedra de 
Roscta a espera de dccifra~ao. Pude-se dizer que, caso houvcsse buscado apuio no 
verbo ler, muitas discussocs estereis ... seriam evil ad as. Do prindpio 'eu sou' e im
possive1 dcduzir oul-ra existencia que nao a minha, apesar de ladas as sutilczas do 
mundo. Mas atirrnemos prirneiro 0 posllIlado 'eu tenho' como fato basico c, cntao, 
~~ l1to live quanta tendo sllrgem au meSJllO tempo como idelltidades insepanhcis." 
larde, Monadologie et Sodologie, p. Ro. 
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seus sinonimos Sao, pois, bons voc;:\bulos para renla.nejarmos 0 significado 

do que seria uma 'tmarionete social ", Os cordoes continuam ai, mas veicu

lam autonom ia e escravidao, dependendo da maneira como sao manipula

dos. A partir de agora, ao ralarmos de ator, deveremos seml're acrescenta r 

a vasta rede de vincu los que a levam a atuar. Quanto a emancipal'ao, isto 

n,1O significa "libertado de la~os ", mas bem-vinculado. 

Apesa r das crit icas que teei sobre 0 cOl1ceito de sociedade - em opo

sic;ao ao que propus chamaI' de coleti vo -, uma solu~ao ai nda mais radi

cal seria considerar esses feixes de atores-redes no sentido que Whitehead 

atribui a pa lavra "sociedade". Para ele, sociedades nao sao agrupanlen

tos de lac;os sociais - como talvez tenham suposto Durkheim e Weber -, 

e Slln todos os grupos de entidades compositas que persistem no tempo e 

no espayo.301 Enl suas pa lavras. uma sociedade precisa de novas associa

~6es para continual' exist indo. E, e claro, tanto trabalho exige convoca~ao, 

1110biliza~ao, cadastramento e transla<;ao de muitos outros - do universo 

inteiro, quem sa be? 0 ma is impressionante nessa defi nic;ao generalizada 

de sociedade e que os sign ificados respectivos de subjetividade e objetivi

dade sao completamente remodelados. 0 sujeito e aqui lo que estd presen

te? 0 objeto e aqui lo que esteve presente? Assim, toda montagem que paga 

o prec;o de sua existencia na moeda forte do recrutamento e da extensao 

e, au tem) subjetiv idade. Isto se apliea a Ulll corpo) a unw instituiyao, e 

ate a um evento historico, que Whitehead chama tambem de organismo. 

A subjetividade nao e um atributo das almas humanas, mas da propria mon

tagem - desde que esta, e claro, persista. Se tivermos em mente esse sentido 

al11plo da palavra sociedade, poderemos atinar de novo com 0 que Tarde 

quer ia dizer com "tudo e uma sociedade e todas as coisas sao sociedade". 

301 "0 problema com 'sociedad~ na acepc;:ao aqui adotaJa, c que cia e autossuficien
Ie: em outras palavras. cO l1stitui sua pr6pria razao de seT.'" Alfred Norlh Whitehead 
(1929/ 1978), Process and Rea lity: An Essay i1l Cosmology. p. 89. Ver Didier Debaise 
(2003), Un empirisme spewlalive: Construction, Processus et Relal.ioll chez Whitehead. 
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TERCEIRO MOVIMENTO: 
CONECTORES 

A fabula da "Tartaruga e a Lebre" nao lembra a hist6ria da "Formiga 

e a Lebre"? Uma das personagens pula , corre, saltita, dorme, acorda e da 

call1balhotas, tao segura esta de veneer a corrida e el1lpalmar 0 premio. 

A Dutra, pOI'em, nao donne. Vai adiante, mascando in ca nsaveltnente; naD 

para nunca de escavar a volta pequenas galerias, cujas paredes nada Inais 

sao que barro e saliva atraves dos quais ela avanc;a e recua. E nao e licito 

dizer que a Formiga, para grande surpresa da Lebre, veneer,,? Apegando

-nos obstinadamente it noc;ao de terreno plano e inserindo grampos toda 

vez que precisanl0s nos assegurar de form as tridimensionais, temas es

clarecido aqui varios tipos de conexoes que antes nao possuiam existencia 

reconhecivel - em bora se soubesse muito bem que deviam existir. Recu

sando-nos a passa r ao contexto, a subscrever 0 local ou a tomar qualquer 

posicrao intennediaria , nao estarelTlOS registrando agora, em nosso relate, 

uma visao do social raranlente considerada ate 0 momento? 

No primeiro capitulo da Parte 11, reconhecemos que a alternancia 

abrupta entre micro e macro ou ator e sistema naD se devia a nenhU1l1 

aspec to essencial da sociologia, mas sim a sombra projetada sobre a so

ciedade pelo corpo pol itico. Por esse motivo, imaginal1los duas soluc;oes 

para anular 0 estimulo que estava levando 0 observador da interac;ao loca l 

ao contexto ou da estrutura it pnltica localizada. 0 pri meiro movimento 

transferia 0 global, 0 contextual eo estrutural para dentro de lugares mi

nelsculos, permitindo-nos identificar atraves de quais circulac;oes de mao 
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dupla esses luga res poderi am ad'luirir relevancia para outros. 0 segundo 

movimento transformava cada lugar no ponto de chegada provisor io de 

outros locais distribufdos pelo tempo e espa,o. com cada um se toma ndo 

o resullado da ac;:ao a di stancia de outro agente. Como ja adverti o leitor 

vari as vezes. so depois que os dois movimentos eorrct ivos foram exeeuta

dos assiduamente apareee um terceiro fenomeno. 0 (mico que mereee os 

esfor,os da abstrac;:ao a gue devemos nos entrega r. 

Chegou a hora da Formiga ir busea r seu premio. 0 que aeonteee 

quando p rat icamos os dois gestos, locali zar 0 global e distribuir 0 loca l... 

juntos? Toda vez '1ue urn a conexao deve ser estabelecida. um novo tubo 

cond utor deve ser instalado e urn novo tipo de entidade deve viajar por ele. 

Aquilo que circuIa, por assim di zer. "dent ro" do tubo e 0 proprio ato de 

atribuir uma di mensao a algum" coisa . Sempre que lun luga r intenta agir 

em out ro, precisa atravessar urn meio, transportando algllllla coisa duran

te todo 0 percurso; para continuar agindo, p recisa preserva r algum tipo de 

conexao n1ais ou menDS dunlvei. Ao contra rio, cada Jugal' e agora 0 alvo de 

muitas dessas at ividades. a encruzilhada de mui tas dessas trilhas. 0 abrigo 

provisorio de muitos desses vekulos. Os loca is, agora transformados defi 

nitivamente em atores-redes, sao movidos para D segundo plano; as cone

xDes, veku los e vinculos avan,am para 0 primeiro plano. Tao logo fazemos 

isso. vemo-nos diante da superposi,ao de d iversos cana is tao int ricados e 

multiplos quanto os que 0 anatomista encontra ria. caso pudesse abarcar 

simultaneamente todos os ci reuitos de nervos, sangue. Iin fa e horm6nios 

encarregados de manter a ex istencia do organismo. "Redes admidveis" (de 

retia m irabilia) e a ex pres sao que os histologistas cunharam para registrar 

algumas dessas for m as extraord inarias. Quao mais miraculoso do que 0 

corpo nos parece agora 0 socia l! Poded a sociologia. como disse Whitehe

ad a proposito da fil osofia , nao apenas come,ar, mas tambem acabar no 
deslumbramento? 

Espero ter deixado da ro que esse achatamento nao signi fica '1 ue 0 

proprio mundo dos atores ta mbem foi achatado. Bem ao contrar io, et es 

ganha ram espa,o suficiente para desdobrar seus gerund ios contraditorios: 
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escalando, ampliando, inserindo, "panorami za ndd', indiv idu alizando etc. 

A metafora do ten·eno plano foi apenas urn meio, para os observadores 

da ANT, de di stinguir da ramente seu trabalho do trabalho daqueles que 

os inspiraram. Se 0 analista quiser decidir de antemao e a priori a escala 

em que estao inseridos todos os atores. boa parte do Irabalho a ser feito 

pa ra estabelecer coneXDes sim plesmente desapareeen! de vista. So tom an

do pl.ana a posi, ao padriio do observador e que a atividade necessa ria para 

gerar alguma diferen,a de tama nho pode ser detectada e registrada. Se a 

metafora geogra fi ca ja est.! um tanto corroida. a da contabilidade consegue 

substitui-Ia - embora eu talvez a ten ha usado demasiadas vezes. Os custos 

de transa,ao para mover, coneetar e reunir 0 social podem agora ser pagos 

ate a ultimo centavo, penn it indo-nos resistir a tenta,ao de que a esca la. 

a inser,ao e a ampliac;ao possam ser consideradas nul as se m 0 gasto de 

energia. sem 0 recrutamento de algumas outras entidades. sem 0 estabele

eimento de eonex6es mui to dispendiosas. 

Nao importal11 as metacoras que adotemos. elas apenas nos ajudam a 
contrabalan c;:a r 0 peso da inereia social. Fazem parte de nossa infralingua

gem. Uma vez mais, tudo acontece como se a ANT n'o eoloeasse a teoria 
social no mesmo nivel que os sociologos do social. 0 que estes entendem 

por teoria e u.ma visao positiva, substantiva e si ntetica dos ingredientes 

formadores do socia l - e seus relatos podem ser as vezes muito sugestivos. 

muito vigorosos. Com a ANT. leva mos a teori a um passo adi ante no rumo 

da abstra,ao: e uma grade negativa, vazia e relativista. '1ue nos permite 
niio sintetizar os ingredientes do social no lugar do ator. Como nunca e 
substant iva, nunca tem 0 poder de outros tipos e1 e relatos. Mas a i e que 

estu 0 problema. As explica,Des sociais tornaram-se ultima mente mu ito 

corriqueiras, l11uito automaticas; clas passaram do prazo de validade -
e as expl icac;6es criticas. m ais ainda. Tantos ingredientes penetraram na 

sociedade, individ uo. cognic;:ao, mercado. imperio, estrutura e intera<;:oes 
di retas, que fico u tao impossivel arranca-Ios de hi quanto ler as centenas de 

milhares de linhas codificadas de um sistema operacional comercial - para 
nao falar em reescreve-Ias. Por isso, temos de garantir que cada entidade 

tenha sido reformulada, red istribuida, desemaranhada e "di ssocializada" 
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para que a tarefa de reuni-las de novo possa ser bem feita. Quando muda

mas para a ANT, parecemos motoristas pregui~osos reconvertidos ao ha

bito de andar; precisamos reaprender que, para atingir 0 alto da montan ha, 

teremos de dar urn passo de cada vez, pe direito depois de pe esquerdo, 

sem pular nem correr, pelo caminho todo ate 0 amargo final! Mostrarei, 

na Conclusao, par que esse ponto e tao importante na~ apenas em ciencia, 

mas tambem em politica. 

Tres questces podem agora ser abordadas em nossa discussao. 

A primeira consiste em detectar 0 tipo de conexces que possibilitam a 

transporte de a<;ces a grande distilncia e compreender por que elas sao 

tio elicazes na formata,ao do social. A segunda, em perguntar qual e a 

natureza das a,ces assim transportadas e atribuir um senti do rna is preciso 

it no<;iio de mediador que venho utilizando. Finalmente, se este argumento 

sobre conexbes e conectores e correto, talvez possaJnos encarar U111a C011-

sequencia logic a que ja deve ter intrigado as leitores: a que existe entre as 

conexces? Ate on de vai nossa ignorancia a respeito do social? Em outras 

palavras, quao vasta e a terra incognita que teremos de deixar em branco 

nos nossos mapas? Apos nos queixarrnos muito, neste livro, de que a social 

dos soci610gos tenha sido tao mal embalado - nao podemos inspecionar 

Sua composi<;iio nem checar seu grau de pureza - , chegou a hora de avaliar 

de maneira bem mais positiva 0 trabalho realizado pelas ciencias sociais 
para traduzir 0 social rastreavel. 

Dos PADROES A COLETA DE ENUNCIADOS 

Antes de prosseguir, fa,amos urn pequeno teste para ver se somos 

capazes de abordar um tapieo em que a esca la esteja obviamente envolvi

da, sem extrair nenhuma conclusao quanta as respectivas dimensces de 

todos as agentes ao longo da cadeia. Isso nos permitira deduzir quao esper

tos nos tornamos em evitar tanto a local quanta 0 global. 
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Considere, par exemplo, as fotos que mostram Alice votando na 

Fran,a durante uma elei<;ao gera!. Percorra-as da primeira it ultima e tente 

descobrir se uma e mais local ou mais global que outra. A primeira, em 

que Alice estuda a Le Monde para decidir qual partido escolheni, nao pode 

ser considerada local porque s6 Alice aparece consuitando 0 periadico a 

mesa da copa. 0 mesmo assunto deste jornal foi lido naquele dia par mi

Ihces. Alice e bombardeada pOl' um dilllVio de cliches, argumentos, colu

nas e opinices com base nos quais tern de tamar sua decisao. Mas a ultima 

imagem, que da 0 resultado do pleito, tambem nao pode ser considerada 

global, a pretexto de que "a Fran<;a inteira" est" resumida na tela da televi

sao (com a vitoria surpreendente da Esquerda). Dentro do apartamento de 

Alice, a grifico que aparece na tela s6 tem alguns centimetros de largura. 

Assinl, Ull1a vez constatado que nenhulna das ilnagens sucessivas dessa 

fotomontagem e menor ou maior que qualquer outra, a tra<;o principal 

de sua conectividade se torna patente - embora imperceptivel nos fotos 

individuais!302 Alguma coisa esti circulando aqui da primeira it ultima. Na 

escura cabine de vota<;ao, 0 parecer de Alice se transforma numa ccdula 

que ela assinou e que as mesarios colocam em seguida na urna, de onde 

sai para figurar anoniInalnente nllln grafico cuja 50111a sera transmitida ao 

escritario central do Ministerio do Interior e acrescentada a outras. Qual 

a rela,ao entre a "pequena" Alice e a "Fran~a como um todo?" Esse ca

minho, tra,ado por esse instrumento, torna fisicamente possivel estabele

cer, gra<;as a circula<;ao de tecnologias graficas, um vinculo entre Alice e a 

Fran<;a, cuja exata rastreabilidade foi sendo aos poucos elaborada durante 

dois seculos de violenta hist6ria politica e reform as eleitorais polbnicas. 303 

A lacuna que separa "intera,ao" e "contexto" teria camuflado a maquinaria 

302 Esse e 0 argumcnto principal sobre manchas de imagem e Jluxos de imagem em 
Latour e Weibel, kat/oc/ash. Subre esse exemplo escolhido podc-se cllconl rar mais 
em J966 em Latour e Hermant, Paris the Invisible City. 

303 Ver Latour e Weibel, Making Things Public; Heurtin, I:Espace Public. 
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complexa responsavel por conexoes contlnuas entre os loeais, nenhum dos 
quais e grande ou pequeno. 

Assim que nos concentramos naquilo que circula de local em lo

cal. as primeiras entidades a entra r em foco saoformas.304 POllcas palavras 

sao mais ambiguas, e, contudo, este e exatamente 0 tipo de t6pico que a 

mudan,a na teoria social nos permite ver sob nova luz. 305 Em geral, enten

demos forma no sentido abstrato, e nao material. Sem dllvida, caso esque

,amos que num mundo plano nenhum sa ito e permitido, 0 formal ismo 

se torna uma descri<;-ao udequada de si mesmo: tentamos enta~ dar uma 

descri,ao formal do formalismo ... e Deus sabe que tentativas assim nUnca 

faltaram! Mas, tao logo percebemos que cada local precisa estabelecer sua 

conexiio com outro por meio de um deslocamento, a no,ao de forma assu

me um sentido bastante concreto e pratico: forma e simplesmente aquilo 

que permite a alguma coisa ser transportada de um lugar para outro. Ela se 

torna en tao um dos tipos de transla,6es mais importantes. 

Tal deslocamento do ideal para 0 material pode ser estendido it in

formo~iio. Prover uma pe,a de informa,iio e a a,ao de colocar algo dentro 

de uma forma.
306 

Mas, agora, a palavra assume um sentido muito munda

no, muito pnltico; ela pode ser um peda,o de papel, um documento, um 

relatorio, um relato, um mapa, seja 0 que for que realize 0 feito incrivel 

de transportar um local para dentro de outro sem deformayao atraves de 

304 Lcmbremo-nos de que qualquer silio !lera lomado como alor-rede sc for a fonte 
daquilo que age a djstiincia em outros - por isso sua forma de estrela _ c 0 ponto 
final de totlas as transac;6cs que levam a ele - dai, 1l0vamente, sua forma de eS lrcla. 
Purtanlo, a palavra "local" nao deve ser vista como sin6nimu de "Jugar", que aban
dOIlClmos no capitulo anterior. 
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306 

320 

Inlroduzi a expressao de recursos de inscric;ao em Bruno Latour e Steve Woolg .. r 
( 1986), Laboratory Life: The COllstruction ofScielltific Facts. 

Os frallcMonos tern a grande vantagem de ollvir ainda, na palavra forme, a mes
rna etimologia de seus amados fro nlages, sendo os qucijos, literal mente, le it e fer
mentado vertido numa for me ou/ourme. Para eles, gastronomia e cpisl.cmologia 
andam juntinhas! 
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transforIl1a<;:oes massivas. J07 Veja, no caso do voto de Alice, quantas me

t.morfoses sua opiniao sofreu, embora haja sido fielmente registrada - se 

e que nao houve nenhuma fraude pelo camin110. Foi para registrar tais 

exigencias contraditorias do formalismo que propus, ha muito, a expressao 

«lu6veis imutaveis".308 Urna vez mais, a atividade dentifica oferece inume

ros casos not6rios de transporte por meio de transforma,oes, desde as hu

mildes e fedorentas tarefas do taxidermista de especimes animais raros'" 

ate a mais elevada, mas igualmente pnitica, escrita de equa<;-6es, atraves da 

constru,ao de um aparato estatistieo ou a mesma tarefa humilde de gram

pear e arquivar documentos de todas as nuan,as e cores. Nao importa 0 

meio, agora e possivel uma descri,ao material do formalismo, enfatizan

do-se a capacidade de conexiio das formas - concebidas como viaveis no 

plano fisico - e disseminando-se ainda a ideia segundo a qual os proprios 

formalismos poderiam ser formal mente descritos. 3I· 

307 Ha lima rica Jilcralura suhre "forma", inclusive Jacques Uerrida ( 1998), OfGTalllmatol
ogy; J~ ran~ois Dagognet (1974), failure et lconographie; EHza.belh Eisenstein (1979), 
nle Printing Press (IS all Agellt of Change; e Goody. 1he Domestication of the Savage 
Mil/d. Para obms recenles sobre formalism, ver Eric Livingston ( 1985). Tlte Etlmo
methodological Foul'ldations of Mathematical Practice; McKenzie, Mechanizing Proof, 
Helene Mialcl (2003). Reading 1-lawkillg's Presence: An Interview with a Self-Eff(Jcing 
Man; Rosental, La Trall/e de I'Evide.nce; Bryan Rotman ( 1993). Ad Infinitum: n,e Ghost 
i/, Turillg Machine. Takillg Cod Dill of Matliematics alld PlItting the Body Back ill ; C 

Andrew Warwick (2003), Masters afTheory: Cambridge wulthe Rise of Mathemati
cal Physics. Derrida nunca deixou de refletir sobre 0 estranho tipo de malcrialidade 
impJicita nos arquivos - ver Dcrrida ( 1995), Archive Fever: A Freudian Impressioll. 

308 Ullla expressao que introduzi em Latour, Science in Actio1l. para descrever niio des
locamento sem lrans rorma~flo, mas deslocamento por meio de transforma.yoes. Ver 
lambclll 0 arligo capital de °1 hevenot, Rules alld implemellts: investment ill forms, 
"-Iue associa paurolliza~ao, eco l1 ol1liza~ao e formata<;:ao. 
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Susan Leigh Star e Jim Griesemer (1989), Institutional Ecology. 'Trallslatiolls' and 
Boulldary Objects: Amateurs atld Professionals in Berkeley's Muse.um of Vertebrate 
Zoology. 1907- 1939. 

Harry Collins (1990), Artificial Experts: Social Knowledge and if/ie/ligent Macililles, e 
MacKenzie, Mechafliz;"g Proof, diio bons exemplos da riqueza de uma redescri<;:iio do 
formalisl11o, CO IllO a feita par Galison. Image and Logic. 
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Rcagregando 0 social 

A primeira con sequencia notavel de se atentar para a rastreabilidade 

luaterial de moveis imutaveis e podermos definir COIn mais facilidade 0 

que tern sido tao importante na socio!agia da sacial desde a principia. Esta 

sera talnbeln a ocasiao para eu Ine desculpar pela maneira aparentemente 

arrogante com que tratei as mais velhas e melhares. Confesso agara que 

nao foi sem escrupulas que aa langa do livro critiquei tanto a maneira 

como as ciencias socia is abordaram a problema da formata,ao. Na ver

dade, a sacialagia do social tem sida surpreendentemente bem-sucedida. 

Suas realiza,oes sao mesma de impressianar e tarnaram passive!, para ta

das nos, "passuir" uma saciedade na qua! viver. '" Sei, desde a come,a, 

que em bora aque!as sacialagias elabarem tearias saciais estranhas parque 

interrampem a tarefa da reaglutina,aa social, esse e exatamente a mati

va pela qual se mostram tao boas em realiza-la, au seja, em formatar as 

rela,oes entre local. Sua fraqueza e sua far,a, au melhar, sua far,a aa es

tabelecer a social e que Ihe diticulta a tarefa de reagrupa-Ia. Assim, bem 

pesadas as coisas, as criticos da sacialagia do social metem as pes pel as 

maas quando se esquecem de levar em canta sua extraardinaria etideia na 

gera,ao de um tipo de vinculas: as socia is, au pela menos a parte do social 

que fai estabilizada. Naa pade haver nada de errado em formar, farmatar 
ou informar 0 lTIundo social. 312 

Desmerecer as ciencias sociais por serem formais seria como criticar 

um dicianario por dispar as verbetes de A a Z au um farmaceutico par co

lar rotulas em todas os seus frascos e caixas. A tarefa de estabilizar as cin

co fantes de incerteza e taa importante quanto a de mante-Ias em aberta. 

311 
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Ver Alain Desrosieres (2002), The Politics of Large Numbers: A History of Statistical 
~ea~o ni~g; Theodore M. Porter (1 995) , Trust in Numbers: The Pursuit ofObjectiv
tty In SCience and Public Life; e Norton Wise ( 1995), The Values of Precision and 
Exactitude. 

Por isso nao ha razao para deplorar 0 primado daquilo que Garfinkel designa, um 
tanlo ironicamente, por FA ("Formal Analysis") do "movimento social mundial': 
"Pensar como urn soci61ogo implica aderir a cren~a de que nao exisle ordem na 
concretuJe do cotidiano." Garfinkel, Ethnomethodologys Program, p. 136. 

BrwlO Latour 

Embora confundir as duas constitua lun equivoco perigoso, seria ridiculo 

naa abordar a segunda, sab a pretexto de que a primeira tem de ser abor

dada da meSIna maneira. Ao contnlrio, Ulna vez assumida por completo 

a prime ira tare fa, de suscitar controversias sobre 0 111undo social - COino 

tiz na Parte I -, a impartill1cia decisiva da segunda, de refar,ar frontei 

ras, categorias e decis6es) telTI de ser igualrnente reconhecida >"l13 Se e urn 

grande equivaco metadalogico restringir de antemaa e no lugar do ator 

a aleance das entidades que devem povaar 0 mundo social, seria tanto ou 

mais patetica nao reconhecer a trabalho incansavel que fazem para limitar 

o repertorio dos actantes e manter as controversias a distancia. Ulna vez 

lnais, ainda que se tenha tornado UITI poueo irritante, 0 tinico lema viavel 

e "seguir os proprias atares". Sim, cumpre segui -Ias quando multiplicam 

entidades e tambem quando as reduzem. 

Devemas agora aprender a respeilar os farmalizadores, as classiti

eadores, os categorizadores e os nUlneradores, assiIn C01110 apr~ndelnos 

antes a candena-Ias par interramperem ceda demais a tarefa de assaciar 

e compar. Reconhe,a que essa nova ginaslica carretiva talvez nas deixe 

doloridas, mas quem disse que a pratica da ciencia sacial e indalor? Se as 

atores estao sempre ocupados, fazendo varias coisas ao mesmo tempo, nao 

convem nas tarnarmas laa flexiveis, articulados e habilidasas quanta eles? 

Se as ciencias sociais in-formam 0 social) entao essas formas precisam ser 

seguidas com tanta cuidado quanta as controversias. Issa ocorre sabre

tudo agora que j,i nao corremos a risca de confundir semelhante estudo 

do farmalismo com sua descri,aa formalista. As farmas nao "perderam" 

nada. Nao "ignoraram" nenhuma dimensao hunlana, concreta, vivida. 

Elas naa saa nem "frias" nem "empedernidas" - e naa deixam de tel' uma 

"face humana". Acompanhar a feitura) a sintonizayuo, a disseminayao e 

a manutenya.o dos Inoveis iInutaveis nao nos afastara urn minuto sequer 

das estreitas galerias da pratica. 314 Uma apasi,aa ja incapaz de nos deter 

313 Outra forma do principio de irredu~ao, como defin ido em Latour, lrredlJctiolls. 

314 Um bam exemplo est a ern Bowker c Star, Sorting 'nJirlgs Out. Seria "concretude des-
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e a que supostamente faria entra rem em choque as sodologias positivista 
e interpretativa. Suas intui~oes, depois de cuidadosamente redistribufdas, 
mastram dais aspectos sucessivos de agrupamentos sOciais.3lS 

Para acompanhar a estabilizacrao das controversias, nada mais uti! 

que trazer ao primeiro plano a no,ao crucial de padroes. Podemos dizer que 

a soeiologia do social circula it maneira dos pad roes fisicos ou, mel hoI' ain

da, que as eiencias socia is fazem parte da metrolagia. Antes dos estudos de 

cieneia, e especialmente da A NT, a padroniza,ao e a metrologia eram peque

ninos campos especializados, acan hados, poei rentos, desprezados. Entenda

-se: suas maiores rea li za<;oes eram obscurecidas pelo abismo entre local e 

global que, como vimos, nao passa de um arLefato. Quando 0 local eo global 

desaparecem, a suprema importancia dos pad roes e as imensas vantagens 

hauridas da metrologia - no sentido mais lato do termo - se tornam ohvias. 

Tomemos, por exemplo, 0 caso da pe,a de platina de um quilograma 

preservada no ) nstituto Internaeional de Pesos e Med idas (Bureau Interna

tional des Paids et Mesures), num nieho profundo dentro do Pavilhao 13re

teuil no parque de Sevres, arredores de Paris. Trata-se de uma conven,ao? 

Sim. De um objeto material? Sim. De uma institui,ao internacional? Ainda 

uma vez, sim. Representa a ponta de uma cadeia metrologica, 0 modelo 

ideal a que outras copias inferiores sao comparadas em cerimonia solene 

a cada dOis anos? Sim, sim. Nao ha dl,viela: e urn hfbrido. No en tanto, Sao 

just.mente essas entidades confusas que permitem a todas as redes metro

logicas do munelo terem uma especie de "peso comum". Vma referencia 

metrologica como 0 quilograma e local au globa l? Loca l, pais se acha em 

alguma parte e circula dentro de caixas pr6prias, usando sinais tfpicos, em 
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locada" crit icar os que formatam como "abstratos". E a limite de Lave, Cogllifion in 
Practice, que por oulro lado rcvcla uma bern-vinci a atenc;ao a pdtica. 

Quando, mais tarde, tratarmos do plasma. reconsideraremos a grande vantagem 
da posiC;iio de Garfinkel c entcnderemos por que, muito provavelmente, envcrcduu 
pelo caminho errado devido a sua liga<;:<i.o com a fenomenologia. 

nfl/nO La(QUr 

determinadas ocasioes e de acordo com alguns protocolos.JI(, E global? Cla

ro, lima vez que sem pad roes COJlIO 0 watt, 0 newton, 0 ohIn, 0 ampere - OU 

seja, sem 0 Systeme International d'Unifes -, nao existiria global de especie 

algulna, pois nenhum lugar teria a C<meS111a" hora, a "mesma" distancia, 

o "mesma" peso, a "meSIna" intensidade de corrente eJetrica, as "mesmos" 

reagentes quimicos, os "mesmos" materiai s de referencia biologicos etc. 

Nao haveria parametros. nao haveria pontos de partida. Todos os locais 

serianl para senlpre incomenslInl.veis. 

Os pad roes e a metrologia resolvem na pnitica a questao da relativi

dade, que parece intimidar tanta gente: podemos obter algum tipo de acor

do universal?}l7 Sem duvida! Mas desde que encontnlssemos lima maneira 

de Ugar 0 instrumento local a uma das muitas cadeias metrologicas cuja 

rede ffsica pudesse ser plenamente descrita e cujo custo pudesse ser meti

culosamente determinado. E desde que, tambem. nao houvesse nenhuma 

suspensao. nenhlllna ruptura, nenhuma lacuna e nenhull1a incerte,za em 

qualquer ponto da transmissao. Com efeito, a rastreabilidade e 0 grande 

negocio da metrologia! Nao se aceita a descontinuidade, e e justamente 

disso que a ANT precisa para tra,ar a topografia social. A nossa teoria 

social tomou a metrologia como exemplo destacado daquilo que significa 

expandir-se loealmente por toda parte, ultrapassando ta nto 0 loca l quanta 

o universal. As condi.,oes praticas para a expansao da universalidade estao 

31 G Existe hoje lima va .. ta Iiteratura sobre a ('xtensao pd.tica das redes por mcio de pa
drocs. Ver Ken Alder (1995), A Revolutioll to Measure: rile Political Ecol/omy oJ tile 
Metric Systelll ii, Frallce; Rcxmond Canning Cochrane (1976), Measures Jor Progress: 
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A History of Nation(/l Bureau of Standards; Alexandre Mallard (1996), Les instru
mellts dans III coordinatioll de i'actioll: pratique technique, metrologie, instrument sci
elltifique; M(.Hard, Lalltorite des instruments; e Joseph O'Connell ( 1993). Metrology: 
The Creation of Universality by the Circulation oJ Particulars. A obra mais dccis iva foi 
feita em Silllon Schaffer (1988). AstrOl1o",ers lvlnrk Time: Disciplille and the Persomli 
ECJ'Wliol/ , e (199 1 b), A MallllfilCtory of OHMS, Victorian Metrology and Its I1lS1rll 
melltatiol1. 

Exemplo impressionanle do uso da ITlctrologia no debate da corrida armamentista 
foi dado por Don MacKenzie ( 1990), Inventing Accuracy: A [-/istoricni Sociology of 
Nucle(~ r Missile Guidance. Ver tambem Galison, Einstein's Clocks. 
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abertas Ii pesquis. empirica. Nao e por acaso que ten ha sido feito tanto 
trabalho pOl' historiadores da ciencia sobre a extensao localizada e material 
dos universais. Considerando-se quanta os modernizadores investiram na 
universalidade, a fa"anha nao e pequena. 

Tao logo voce toma a exemplo da metrologia e da padroniza"ao 
cientificas como seu ponto de referencia para acompanhar a circula<;:ao dos 

universai s, voce tambem pode usar a nlesma operat;ao para autras circu

la,,6es menos rastreaveis, menos material izadas: boa parte da coordena"ao 

entre agentes se faz pela dissemina,ao de semipadroes. No caso de int'lI11e

ros tipos de tra"os, a metafora e muito faci l de entender: como fica ria uma 

atividade economica qualquer sem principios contabeis e manuais das me

Ihores priticas? Se, digamos, voce passar do formato contibil americano 

para 0 da Uni.o Europeia, ofereceri aos investidores diferentes recursos 

para ajudi-Ios a fazer seus ca lculos: as empresas europeias lucrat ivas in 

cidiriam no vern]elho~ e as outras no preto.J IS Decerto, quem considera a 

economia uma infraestrutura nao ligan! para essa "pequena diferen"a" na 

contabilidade; din\ que ela nada e em compara"ao com a "impacto rea l" 

das for"as economicas em baixa. Mas quem precisa entender a que sig

nifica caleular alguma coisa, externaliza r alguns elementos e internalizar 

outros para , literal mente, leva-los em conta acompanhara cada detalhe 

mint'lsculo dessa "d isputa tecnica" porque explicar 0 que vem a ser luero, 

explora"ao au mais-valia depende inteiramente dessas bagatelas.''' Se as 

318 Considerem-se os pad roes da International Accounting Slandards Board (IASB). uma 
emprcsa pri;ada COIll selic em Londres,'a qlJal a Uniao Europeia delegotl parte do 
trabalho. Jllumeros exemplos conlundentes do modo CO mO as "microtecnicas" de 
contabilidade controlam as "macroconsequ&ncias" do lucro e das teor ia<.; economicas 
podem ser encontrados no jornal Accounting. Organizatiolls and Society. Ver 
talllbc l~ Tomo S~suzi (2003), The epistemology of macroeconomic reality: The 
Keynes/(/l'I RevolutIOn from a1'l accounting point of view. 

319 Ver"Alexandra Minviclle (no prelo), De quai lme eflterprise est-elle capable? Sobre 
desdobrar-se" no tempo e no espa'F-o "fazendo" espac;o e tempo, vcr 0 nurncro 

especial de Organizations e, especialmentc, G, Jones, c. McLean c Paolo Quattrone 
(2004), 'Spacing and Timing': Lnlroduction to the Special Issue of OrganizatiOIl On 
'Spacing and Tirning: 
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economias sao produto da economia, como afirmoll Michel Ca lIon, as hu

mildes ferramentas de trabalho que permitem a coordena"ao atluem ime
diatamente para a primeiro plano. 

Outras circulac;oes de pad roes parecenl mais vagas, embora Slla ras

treabilidade continue boa na med ida em que a observador nao permita Ii 

ingerencia da "explica~ao social" cortar esse fio de Ariadne. Como voce 
fica ria sabendo qual e a sua "categoria social " sem a enorme trabalho das 

agencias de estatistica para definir, se nao para padronizar, as faixas de 

renda? Como uma pessoa se identificaria como "de c1asse media alta", "de 
classe media em ascensao" all "de classe media baixa" se nao lesse jornajs? 

Como con heceria seu "perfil psicologico" sem umas tantas pesquisas es

tatisticas) umas tantas reunioes profissionais, llnlas tantas consultas com 

especialistas? De que modo 0 pSiquiatra c1assificaria um doente mental 
sem recorrer ao Manual Diagnostico e Estatistico das Doenc;as Mentais?320 

De nada vale sustentar que essas categorias sao arbitnlrias, convencionais 

e vagas au, ao contnirio, muito compartimentadas e POlICO realistas. Elas 

resolvem, na pratica, a problema de disseminar tlln padrao pOl' toda parte, 

Jocalmente, gra.;as a circula"ao de algum documento rastreavel - embora 
a metafora do documento talvez seja um pouco indistinta. Nao e que pes

soas poderosas «compartinlenteln" arrogantemente outras, cuja «inefavel 

interioridade" fica assim ignorada e mutilada; ao cQntnirio, a circulac;ao de 

senlipadroes permite que atas anonin1os e isolados se tornem lentamente~ 

canlada apos camada, comparnl'eis e comensuraveis - 0 que sem duvjda 

constitui boa parte daquilo que entenelemos par ser humano. Essa medida 

comum depende, e claro, da qualidade do gue for transferido. Nao se trata 

de combater categoeias, mas de indagar: "A categoria estara sujeitando ou 

sujeitificando voce?" Como vimos no final do ultimo capitulo, a liberelade 

consiste na fuga a uma sujei~aa perversa, nao na ausel1cia de sujei~6es. 

Vista desta ma nei ra, pod em as agora recon hecer as bans servi<;os, 

em bora involuntarios, que a sociologia do social pade prestar it nossa pes-

320 Stuart A. Kirk e Herb Kutchins (1992), 71te Selling of DSM: the Rhetoric o/Science in 
Psychiatry. 
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quisa. EI. tornou rast reavel a por~ao do socia l que Sera armazenada e es

tabilizada, do mesmo modo como muitas empresas de servi<;os Pllblicos, 

informa,ao e teenologia, burocracias e, mais geralmente, a d issemina,ao 

de formatos e criterios vern d ivulgando 0 custo de gera r un iversa lidade. 

Por isso as ciencias sociais sao ao mesmo tempo parte e solu,ao do pro

blema: das revolvem constantemente 0 fennento coletivo. Ta lvez pare,am 

tenues os pad roes que defi nem para beneficio de tad os a constitui,ao do 

social propria mente dito: nem pOl' isso deixa m de se r solidos. Teor ias sobre 

o que a sociedacle e ou dever ia ser desempenharam importante papel ao 

ajud a r atores a ciefin ir ond e estao, quem sao, quais pessoas precisatn leva r 

em conta, como Ihes e possivel justifica r-se e a que tipo de fo r,as tem de 

ceder. Se as ciencias da natureza, como a fis ica e a qufmica, tra nsforma ram 

o mundo. as ciencias da sociedade nao transformaram mais ai nda aquila 
que significa, para humanos, estarem Iigados uns aos outros? Os atores 1'0-
dem ba ixar teorias do socia l como baixam arquivos MP3. E, sem duvida, 

a propria ideia de que "agimos COmo membros de uma sociedade", de que 

"somos responsaveis", de que "temos campromissos legais", de que "genero 

e diferente de sexo", de que "convem nos preocuparmos com a prox ima 

gera,ao", de que "perdemas capital social" etc. circula por meandros que 

os histariadores intelectuais conseguem reconstituir alca n,ando quase a 

meSma precisao com que seus colegas tratal11 a hora internac iona i, 0 ohm, 

o met ro, a contabilidade de entrada dupla ou a generaliza,ao do pad rao 

1550-9000. As teorias socia is nao se acham pOl' tds de tudo isso, estao 0 

mais das vezes em primei ro plano. Cada uma procura se expandir Oll , no 
dizer de Tarde, "son ha conqu istar 0 mundo como Alexand re". Mesmo que 

ll ma teori a social se tornasse hegemonica, nutlca seria rna is universal que 

o metro e, como este, nao sobreviveria um minuto a mais que as cadeias 

metrologicas responsaveis por sua sustenta,ao.321 

321 Nflo e necessaria nenhuma fac;anha heroJca de reflexao para aplicar esse pri ndpio a 
sociologia de Tarde e a propria AN'[ Nao se exige posh;:ao privilegiada pClra enl'en. 
der isso, nem qUCl dros de referencia, 
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Tao logo aprendemos a Ira,a-Ia, podemos usar essa topografia para 

examinar outros condutos que !laO sao continuanlente nlateriali zados pOl' 

aparatos estatais, mas ai nda assim geram 0 mesrno efeito com seus mo

vimentos. Os enurlciados abra/lgentes desempenham papel identico, caso 

nao lhes at ribuamos a mera rWl~ao de "representar" ou "distorcer" for~as 

socia is existentes. POl' exel11p10, a expressaa med ieva l "Vox populi, vox Dei" 
nao "expressa" apenas uma cren~a popular amplamente disseminada, fru

to da eterna sabedoria do povo. A maneira de Alain Bourea u, e possivel 

docum enta rmos muitas das aco rrencias de sse ato de fala duran te a ldade 

Media, desenhar a forma em rede de seu emprego e coneluir que sempre, 

ao ser usado, ele modi fico u, embora ligeiramente, a distribui,ao de papeis 

e poderes entre deus, POPUllIS, vox e rex'" Aprendemos, com a primeira 

fon te de incerteza, que mesmo uma pequenina altera,ao nos modos de alu

dir a grupos pode modificar as at itudes deles. Isso e ai nda ma is verdadeiro 

quando 0 enunciado encerra uma teoria social d iferente, camo sucede a 
frase acima, ll1uito instavel, que implica, it semelhan,a do relevo sut il es

cllipido na superficie de uma ped ra preciosa, toda uma interpreta,ao dos 

vincu los entre teologia e polit ica. 

Enunciados abra ngcntes nao sao fatas raros e exot icos. Pense no qlle 

acontece quando um norte-a mericano exelama com orgulho "Este e um 

pais li vre!" ou um frances observa "011 est e l1 Repu blique '1 uand milme!". 

E va le considerar quantas pasi~oes se modificam quando 0 "principio de 

precau,iio" e invocado por burocratas europeus contra a defi ni,ao ameri -

322 Afora Alain l30urcau ( 1992). rildage Vox Populi, Vox Dei e l'inventiofl de III 1I0ti01l 
a1lg1aise (VIlle-Xl/e), um exemplo atual e dado pe1a paJavra uenvironnclIlcnt" em 
Florian Charvolin (2003), L'invelltioll de JellvirottllemCtlt en Frallce,ClJrolliques a1/
thropologiques d'ulle illstitllti01l1wlisatioll. Para urna tcoria gcral dos macro-atores, 
ver Cooren. The O'gflllizillg Property of Com11l1t/lientioll. Num tom diferente. Jean· 
-Pierre Faye (1972) . Larlgages totcllitaires. aprescnta outra mallcira dc lcvar a serio 
o poder de conexao de declara\oes espedficas. Para 0 usa de ferramentas socioJi n
gulsticas. ver Lorenza MO lldada (2000), Decrire la ville: La construction des savoirs 
llrhains da1'/S {'i l/ temetioll et dems Ie texte, 
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ca na, mais cl<issica. de risco.323 Que sucede ao pt'lblico. no Ocidente. quan

do fa lamos em "Eixo do Mal" Oll exigimos um "islam ismo esdarecido"? 

Grac;as aDs enunciados abrange ntes. nao apenas percebemos novos vin 

culos como suscitamos teorias novas e alta mente elaboradas sobre 0 que 

significa abrangerJ24 Eles dao form a ao socia l por todos os meios pn\ticos 

possiveis. Eis 0 poder das "j usti fica tivas" anali sadas por Boltanski e TI,eve

not: nao tern tama nho. n1as, por assim dizer, deixam "lnedidas" em sua es

teira, pois tais express<>es permitem as pessoas posicionar-se tanto quanto 

aos objetos em displlta. Toda vez que lima ex pressao e usada para justifi car 

um ato, ela nao so da forma ao soc ial como fornece uma segunda instru

~iio sobre como os mu ndos socia is devem ser formatados.'" Justa mente 

porql1e a esca la nao e um t ra~o fi xo do social, os enunciados abrangentes 

desempenham urn papel tao importante. Quando apenas representa m, 

concretizam ou objetivam uma coisa (por exemplo, 0 contexto socia l por 

tn\s deles), sua eficacia se pe rd e. Mas tao logo sao retomados como pad roes 

em circulayao ao longo de fi nas cadeias metrologicas, transformam-se da

ramente em fonte daquilo que entendemos por estar em sociedade. Sem 

enunciados abrangentes, como coletad amos 0 coletivo? 

323 Em sua obra sobre a cxprcssao "precautionary principle" nos cscritorios curopeus. 
vcr Jim Dratwa (2003), Takil1g Risks willi the Precautiollary Prillciple. 

324 Um belo exemplo da capacidade de conexao d.os argu mentos csla em Michael Ba· 
xandall ( 1985), Patterns of I"tentiol/ . 0" the Historic(li Explanation of Pictures. Ti
mothy Mitchell (2002). Rule of Experts: Egypt, Techllo-Politics. Modernity. apresenta 
li m dos melhorcs c.asos da ulilidade de se eswdar. alelll do poslulado "dcsenvolvi
mcnl o", 0 poder formatador das tecliologias intelectuais. 

325 Boltanski e Thevenol, all /IiStijiC(I/iOI1. A sociologia de I30ltanski e meio filosofia 
kantiana e mcio procedimenlo de coletar e pt'.r em circulac;:ao declarac;:6cs. Nao hA 
di ficuldade em reposicionar 0 segundo c climinar a primcira. 
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ENFIM, MEDIA DORES 

Agora que sabemos como navegar pelo terreno plano e reconhecer a 

energia formatadora da sociologia do social, podemos dar 0 proximo passo, 

tao dificil quanta logico. A eficacia metrologica das ciencias socia is e que 

Ihes diticulta enca rar 0 social como associa,ao. Justamente porque con segue 

calibrar e demarca r bem as definiyoes estabilizadas do social e que consi

dera impraticavel a dimensionamento de recem-chegados, sempre prontos 

a intervir no curso de controversias. Quanto melhor se e ao definir 0 social 

"mais antigo", pior se e ao definir 0 "novo". A situa~ao se repete ponto par 

ponto com as campos tecn ieos da metrologia: eles permitem a todos os ou

tros laborato rios fazerem ciencia l rnas nao constituem a fonte da maioria 

das descobertas - embora se disponham a utili zar qualquer fato novo pa ra 

I d · . 3" apr imorar a acuidade de seus instrumentos em a gumas casas eClmaIS.-

A metrologia nao e a totalidade da ciencia, assim como a sociologia do social 

nao a e da sociologia. 0 social que constitui a sociedade representa apenas 

uma parte dos grupos fo nnadores do coletivo. Para reagrupar 0 social, sera 

necessa rio, afora a ci rcul ayao e a formata,ao de la,os socia is tradicional

mente concebidos, descobrir outras entidades que circulem. 

A descoberta fi ca mais facil quando aprendemos a nao confundi r 0 

social j,1 agr upado com a ta refa de reag rupa-Io e quando nao mais subs

titu im os as entidades procuradas por algo construido de material social. 

Locali zando a ci rculayao, produ~ao, formatayao e metrologia do social 

dentro de condutos estreitos, expansiveis e va liosos, abri mos ill11 espa~o 

em que outros t ipos de entidade possam come,a r a ci rcular. 

Entretanto, se quisermos aproveitar essa pequena "janela de opor

tu nidade", teremos de mod ificar 0 esquema padrao de nossas pesquisas. 

Niio deve remos dizer: "Prente a um objeto, ignorem sell conteudo e inves-

326 Vcr Cochrane. Metlsw'I!S for Progress. Infelizmente, 0 surpreendente artigo de P. 
Hunter (1980). TIle National System ofScientiJic Measuremwi . pelo que se i, mio foi 
atual izad\"). 
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tiguem apenas OS aspectos socia is que 0 cercam)'. Digalnos antes: <tFrente 

a um objeto, atentem primeiro para as associ a~oes de que ele e feito e s6 

depois exanlinem como ele renovou 0 repert6rio de lac;:os sociaisu. Em ou

tras palavras, precisamos descobrir por que os soci610gos hesitam tanto 

em ticar face a face com as entidades nao sociais respons"veis pela for

ma~ao do mundo social, ai nd a que este maravilhoso encontro seja uma 

experiencia corriqueira. e como se nao cOl1seglllsSeITIOS enca rar os intri

gantes fenomenos que continuam proliferando quando imaginamos que a 

v ida coletiva esta a beira do colapso. Por que, tratando-se de religiiio, nossa 

t"endencia e restringir a pesquisa as suas "d imens6es sociais" e considerar 

virtude cientifica oao estud ar a pr6pria religiao? Quando as voltas com a 

ciencia, por qual motivo nossa primeira rea~ao e apontar polidamente seu 

"vies cientitico" e nao sua objetividade? Como se explica que, pesquisando 

sobre a rte, nos limitemos ao elemento "social" contido na aprecia~ao de 

um a obra-prima, deixa ndo de lado as outras muitas fontes que a va lori

zam? Quando estudamos economia, por qual motivo nao vamos direto ao 

assunto, que e 0 nosso apego aos bens de consumo, em vez de postu lar um 

"fator sociol6gico" na "base" de calculos puramente racionais? E assim por 

diante. Tudo ocorre como se nossa primeira rea~ao fosse acolher so men

te as assoc iac;-6es previa mente envolvidas nLirn manto de vinculos sociais; 

como se nunca pudessemos aceita r 0 convivio com as persona gens em si, 

mas apenas com as for~as socia is que atuam em seu nome. Num periodo 

que nao prima pela castidade, tamanha pudicicia e mesmo ext raordinaria: 

"Esconda-as, por favor, esconda-as, nao posso ver eSSas associayoes!" ou 

"Antes de entrar no pa/acio das ciencias socia is, fa~a 0 favor de cobrir 0 

rosto COm 0 len~o das explica~oes socia is". 

Em bora nosso contato rna is comum com a sociedade esteja so

brecarregado COIll novas elementos que, enl si mesmos, nao sao parte 

do repert6rio socia l, por que continuamos apegados a sua magra lista de 

membros aceitos? Seme/hante apego fazia sentido durante 0 periodo de 

moderniza~ao. Para demarcar um rOlnpimento claro com 0 passado, pa

recia 16gico limitar antecipadamente a sociedad e a urn nllmero red uzido 

334 

Brww Latnur 

de personae gratae. 1550 nao signi fica, porem, que a sociedade cleva aceitar 

para sempre 0 papel de disciplina sem objeto. Respeitar 0 poder formata

dor da sociologia do socia l e UJ11a coisa; mas outra coisa e i nsist ir apenas na 

metrologia e ignorar a descoberta de novos fenomenos. Como poderiamos 

chamar de empirica uma disciplina que s6 aprovei ta os dados passiveis de 

"explica~oes socia is"? Nao exige muita coragem ou imagina~ao conduir 

que, posto de lado 0 modern ismo, essa ah tude deixa de ter sentido moral, 

cientitico ou politico. 

Consideremos, pOl' exemplo, 0 que sucederi a se abonhlssemos 0 es

tudo da rel igiao munidos do velho aparato padrao. Almas piedosas tem 

uma estranha obsessao em falar como se estivessem em contato com espi

ritos, divindades, vozes, fa ntasmas etc. Essas entidades todas nao teriam, e 
claro, existencia a lguma na pauta do observador, ja que nao pertenceriam 

ao repert6r io limitado previamente estabelecido de for~as atu antes. En

tao, 0 que fariamos com as coisas que os atores teimam em designa r como 

"seres rea is"? Teriamos de cerca-Ias de pontos de interroga~ao, inserir sua 

ex istencia entre parenteses e encalacra-Ias na cabe~a do religioso. Precisa

damos, ao pe da letra. illventar um crel1 le.327 Uma primeira esfera fantasio

sa cOJu ec;aria a se formar. Ora, como tais entidades nao existem, mas ainda 

assinl sao "tid as» como rea is, devem necessar ialnente brotar do espirito ou 

do cerebro de alguem. 

Todavia, divindades, espiri tos e vozes levam uma vida meio aper

tada dentro da esfera indi vidual da pessoa. Sao por demais precisos, tec

nicos, inovadores. Movem-se com desenvoltura e, obviamente, esgotam a 

capacida"e ind.ividual de inven~ao, imagina~ao e autom i stitica~ao. Alem 

disso, os atores insistem em que sao induzidos a fazer coisas por entida

des existentes " for a" deles! As pessoas comuns nao quercm que elas sejam 

apenas objetos de cren~a e, assim, essas entidaues preCiSatll vir do mundo 

327 Que essa cre n~a e uma institui~ao modernista uriunda da crftica, cis UIll dos aspec+ 
los importantcs do cs\udo do iconoclasmo e de todD 0 reperlorio dos gcslos crilicos. 
Vcr Latour e Weibel, leol/oc/ash. 
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exterior. Mas en tao cleven10s aceitar sua existencia? De modo algum. uma 

vez que nao existeJTI - (mico fato, ta lvez, "i ncontestaveI" no caso. Qual e 

a unica realidade, exterior ao indivlduo. com pocler para sustentar a exis

tencia de fenomenos inexistentes? A resposta e, sem dllvida, a sociedade 

- 0 social feito de materia social. Agui, uma segunda esfera, ainda maior, 

come~a a se formar a partir de nossos pr6p rios estudos: a materia social 

nao existente encarregada de manter a existencia de entidades que nao 

existem, mas povoam as mcntes estreitas de membros iludidos. E tudo isso 

em nome da ciencia honest a e da cllitura serial Seja como for, as pessoas 

comuns continuarao afirmando que sao levadas a agir por entidades reais 

fora delas mesmas. 

Tocla ciencia, po rem, precisa inventar art ifici os temenl.rios para tor

nar 0 observador sensivel a novos tipos de conexoes. Evitar as fontes de 

a~ao que indll zem pessoas a fazer coisas nao carece obviamente de sentido 

empirico' Por que na~ tomar a dire~iio apontada por seu indicador quando 

designam aquilo que as "faz agir"? Um proverbio chines (falso, sem duvi

da) reza: "Quando 0 sabio aponta a lua, 0 imbecil olha para 0 dedo". Acho 

impossivel aceitar que as ciencias socia is sejam tao degradantes a ponto 

de criar disciplinas completas para imbecilizar os pesquisadores. Por que 

nao dizer que. em materia de religHio, 56 contam OS seres capazes de levar 

pes50as a agir, como todo crente sempre afirmou?328 T550 seria mais empi

rico. ta)vez ate mais cientiflco. rnnis respeitoso e bern mais economico do 

que inventar dois lugares impossiveis, irreais, onde a mente do religioso e 

a realidade socia l estivessem ocultas por tnls de ilusoes que muitas outras 

geraram. Alem disso, que havenl de tao cientifico na no~iio de "cren~a"? 

Se esse esq uema padriio for aceito - olhe primeiro para 0 objeto 

e s6 depois para 0 social padronizado -, ficaremos as voltas com uma 

armadilha. Nao sou i1ud ido a ponto de achar que a ANT possa fugi r ao 

dest ino de todas as teorias: pensar nao e resolve r problemas diffceis, mas 

32M Clavcric, Les Guerres de la Vierge, 
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sim desloca-Ios. Para que 0 encontro com os objetos ocorra, outras enti

dades em circula<;ao precisam garanlir-se alguns direitos de cidadania a 

fim de ter seu assento ao lado dos membros mais velhos. Mas os soci610-

gos do social nao se gabam de terem destruido todos esses objetos ex6-

ticos? Senl mesmo necessario trazer de volta deuses ao discutir religiao, 

obras-primas ao ana lisa r arle, fatos objetivos ao estudar ciencia' Nao 

sera justamente esse 0 obstaculo que a ciencia social se orgulha de ter 

removido? Invoca r a exi5tcncia de entidades !l aO socia is eIn ci rculac;ao 

nao e a atitude mais reacionar ia, retr6grada e arcaica possivel? .E ai que 

a Formiga ga nha ou perde. Poderfamos prever uma ciencia social capaz 

de leva ,. a serio seres que induze11l pessoas a agi,.? Podenl a sociologi" se 

tornar empirica no sentido de respeitar a estranha natureza daqllilo que 

e "dado it existencia", como fazem os z0610gos em seus zool6gicos e os 

botanicos em seus herbarios? Consegu iremos tra~ar conexoes de lim ser 

nao social a outro, em vez de substituir todas as entidades que povoam 0 

lllundo por algum ersatz feito "de" material social? Simpli ficando: tera a 

ciencia social um objeto real para estud ar? 
Antes de responder com um sonoro "nao", considerel11os por um 

momento 0 que aconteceria II sensibi lidade de nossoS instrumentos se 

altenlssemos 0 esquema pad rao e examin,\ssemos primeiro os objetos, 

sem sa il' a cat a de exp li cac;5es socia is, Em seguida, comparemos isso ao 

modo como a religioo foi descurada no exemplo aeima. Tomemos as 

obras artisticas para exemplo-'" Afora a religiao, nenhllm outro dom1-

nio foi mais achinealhado pela socio!ogia critica do que a sociologia da 

arte. EscuJturas, quadros, pratos cia haute cuisine, musicas eletronicas e 

romances foram explicados it saciedade pelos fatores socia is "OCll!tOS por 

tras" deles. Gra~as a uma inversao da a legoria platonica da Caverna, to

dos os objetos de fruir;iio acabaram substituidos por marionetes que pro

jetavam sombras socia is tomadas como a un ica "realidade verdadeira" 

329 ]a Illostrei, Uti. Parle I, <l CO il sequencia para 0 cSludo Ja ciencia, 

337 



ReagregnlUifl (I sOcill1 

"subjacente" a aprecia~iio da obra de arte. Em parte alguma a explica~ao 
social desempenhou rnelhor 0 papel de um rei Midas as avessas, trans

fOf'lllando ouro, prata e diamantes em po. No entanto. como Sf ve na re

li gHio. se ouvirmos as pessoas. elas sllstentarao demoradamente como e 

por qua l motivo ficam atraidas, com()vidas e afetadas pelas obras de arte 

que as " (azem" sentir coisas. fmpossivel! Proibido! Ser afetado e mera 

afeta<;io.330 Que faremos entao se mantivermos 0 velho esquema? Bem, 

de novo - como em religiao, ciencia e poifti ca - as pessoas sao induzidas 

a iludir-se pela pressao "cientifica" da ciencia social: transformam -se ou

tra vez eln crentes! E de novo, como sempre, algumas delas - enfllrecidas 

pel a irreverencia barbara das «explicacr6es sociais" - se apresentanl para 

defender a "santidade interior" da obra de arte contra os barbaros. La

mentavelmente - a en costa e escarpada, 0 resultado e inevitavel - termi 

namos hesitando entre CC internalismo" e "externalismo". entre estetica e 

explica<;iio social, durante todo 0 pe rcurso de volta ao jard im de infancia. 

Sem duvida, esse nao e um dado empirico porque os seres aos qua is 

estamos ligados por meio das obras de arte nunca lembram 0 social dos so

ci610gos, mas tambem nunca se parecem com 0 "objeto" isolado da estetica, 

com seu "espa<;o interior" de " inefavel beleza". Se, no antigo paradigma, 

era necessario um jogo de soma zero - tudo quanta a obra de arte perdia 0 

social ganhava, tudo quanta era perdido pelo social era ganho pela "qua

lidade intrinseca" da obra de arte -, no novo paradigma estamos diante 

da situa~ao de ganhar ou ganhar: quanto ma is apego, melhor. 331 Niio sen! 

essa a experiencia lllais cOlllum? Voce contempla ullla pintura eo amigo 

ao lado aponta um tra<;o em que nao reparara: voce entao e levado aver 

alguma coisa. Quem a est:! venda? Voce, e claro. Mas niio reconhece de 

bom grado que nunca a teria visto sem a ajuda do amigo' Assim, quem 

330 Sigu aqui AntOine Hennion ( 1993). La passion Inllsic(I/e: Ulle sodologie de la 
mediatioll. 
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de fato viu 0 tra~o delicado? Voce ou 0 seu amigo? A pergunta e absurda. 

Haveria alguem suficientemente tolo para deduzir da soma total de a~ao a 

influencia do ato de apontar alguma coisa? Quanta I1lais influencia. Dle

Lhor. E se voce puder ir aos poucos influenciando a qualidade do verniz, os 

procedimentos do mercado de arte, os enigmas dos programas narrativos, 

os gostos variaveis dos colecionadores que formam urn longa cortejo de 

mediadores, entao a qualidade "intrinseca" da obra nao diminuira - ao 

contn'irio, sera refon;ada. JJ2 Quante mais "afluencia", melhor.3JJ Va i contra 

a intui~ao tentar distinguir 0 que vem dos "observadores" do que vem do 

"objeto", pois a resposta 6bvia e "deixar-se levar". Objeto e sujeito talvez 

existamj mas tuda 0 que interessa acontece a montante e a jusante. Apenas 

siga a corrente. Siga os atores, ou antes, aquilo que os faz atuar: as entida

des em circulal)':ao. 

Na defi ni<;ao pre-relativista do social, aparecia em primeiro plano 

o participante humann, e depoi s, gra~as a uma sub ita descontinuidade, 

o mundo social ma is alem. Nada que nao fosse constituido de la<;os so

ciais podia fazer contato com os humanos. Tal a etiqueta dessa estra

nha diplomacia. Na nova defini<;ao, ocorre justamente 0 contra rio: os 

membros humanos e 0 cOlltexto social foram relegados aos bastidores; a 

luz incide agora sobre todos as mediadores cuja prolifera<;ao engendra, 

entre muitas outras entidades, aquilo que chamadamos de quase objetos 

e quase sujeitos. Para retomar e inverter a simile astronomico um tanto 

infeli z que Kant infelicitou mais ainda, em vez de objetos girando a volta 

de agregados socia is, como na sociolagia pre-copernicana, varios agrega

dos socia is agora emanal1l dos inumeros vinculos que oCllpam 0 centro 

332 Para u lratamento d(ls obras-primas por historiadores da arte, ver Svctiana Alpers 
(1988) , Rembrandt's Enterprise: TIle Studio and the Market. um excelente modelo 
de tratarnento do reslo Jo social, mesmo para aqueles lJUC, como Francis Ha...;;kell 
(1982), Palmlls (md Pail/ters: A Study ill tIle Relatiolls Between Italian Art aud Society 
in tIle Age oj the Baroque, DaO aceitam nenhulna teoria social explicita. 

333 Neologismo em Yaneva, ''];afll uence des ubjets". 
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do universe social. NaD importa qUaD fnigH seja a rnetafora, e essa mu

dan,a de perspectiva que a ANT anda procurando. COisas, quase objetos 

e vinculos e que constituem 0 verdadeiro centro do mundo social - llaO 0 

agente, a pessoa, 0 membro au 0 part icipante, e ll1uito ll1enos a sociedade 

com seus avatares. Esta llaO e uma ll1aneira melhor de, para usar outra 

expressao de Kant, tornar a sociologia linalmente capaz de "percorrer 0 
caminho seguro da ciencia"? 

o leitor se lembrara de que, ja nas primeiras paginas deste livro, quan

do precisei delinir da maneira mais clara possivel a diferen,a entre sociologia 

do social e sociologia de associa,oes, tive de dizer, it maneira de Tarde, que 

a primeira apenas confundira 0 explanans com 0 explanandum: a sociedade 

e a consequencia, nao a causa das associayoes. Na ocasiao, essa diferenya 

marcante talvez nao tenha soado ll1Uito convincente porque apenas invertia 

o rumo da eficacia causal. Agora posso oferecer uma defini,ao rna is precisa: 

ha varias outras maneiras de visualizar a lTIundo social como urn todo, alem 

do conceito restrito proporcionado pelos la,os sociais padronizados. 

Eu poderia, e claro, manter 0 argumento mais simples e sustentar, 

por exemplo, que a ciencia nao e explicada par fatores sociais, mas 0 con

teudo dentifico explica a forma de seu contexto; que 0 poder social nao 

explica a lei, mas a pnitica legal define 0 que deve ser cominado; que a tec

nologia nao e "socialmente moldada", mas as tecnicas dotam de extensao e 

durabilidade os vinculos sociais; que as rela,oes socia is nao "incorporam" 

caIculos economicos, mas as calculos dos economistas propician1 compe

t£:ncia aos atores para se comportarem de lTIaneira econornica etc. Embora 

qualquer dessas inversoes possa ser con'eta nos term os da ANT~ continlla

rao parciais porque mantive intactas as duas posi,oes, a daquilo que expli

ca e a daquilo que deve ser explicado, apenas substituindo uma pela ontra. 

Nessa primeira formula,ao nao e 0 social que explica as associa,oes, mas 
as associa,oes que explicam 0 social. 

Agora, porem, que nos acostumamos a percorrer 0 novo terreno 

plano, as duas posiyoes desapareceram ao meSilla tempo, juntamente com 

a urgencia de uma explicayao social que ape1asse para as reservas de la,os 
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sociais ja estabilizados: 0 social nao e wn lugar, uma coisa, Uln dOlTIinio ou 

urn tipo de matt~rja, e sim urn movimento provis6rio de associacroes novas. 

Essa mudan,a de topografia permite que 0 meSl1lO argumento ANT seja 

agora apresentado sob Ulna luz nlais interessante, oferecendo, par assirn 

dizer, pistas de aterrissagem para que outras entidades entrem no coletivo, 

entidades tao completas, onipresentes, respeitaveis e empiricas quanto 0 

social dos soci610gos, mas nao seguidas de perto por e1es. 

Nao e que a lei, por exemplo, seja inexplicavel pela influencia das 

foryas socia is a que esta sujeita; e sequer e verdadeiro dizer que a lei cleve, 

por seu tUrl10, explicar a sociedade, pOis nao ha sociedade a ser explicada. 

A .Iei tern rnais a que fazer: por exelllplo, circular pela paisagem a fim de as

sociar entidades de maneira legal. A ciencia nao pode, e claro, ser explicada 

por seu contexto social; mas nao deve ser usada para explicar os ingredien

tes das rela,6es sociais. Ela tambem tern Illais 0 que fazer, como circular 

por ai ligando entidades de maneira cientifica. Embora fosse inutil explicar 

a religiao como uma personificac;ao fantasiosa da sociedade, dizer 0 con

tririo nao seria Illuito melhor pOl'que a religiao tambem nao tenta explicar 

a forma da sociedade. Ela telll coisas Illais importantes a fazer, como juntar 

as lTIeS111aS entidades que a ciencia e a lei juntalTI, ll1as de maneira religiosa. 

Dado que explicar a politica pelo poder e a domina,ao e atitude controver

sa, tambem nao faria muito sentido simplesmente inverter 0 argumento, 

pois a politic a almeja objetivos Illais serios, COIllO retrayar incansavelmen

te a forma paradoxal do corI'o politico de maneira pulitica. 0 mesmo se 

aplicaria a varios outros tipos de conectores ora no centro do palco, pais 

seus deslocamentos e que tra\anl as conexoes sociais - expressao que, ja 0 

sa bern os, llaO significa "conex6es feitas de social", mas novas associayoes 

entre elementos nao socia is. 

Chegamos agora ao ponto cdtieo: deslocanlento, situ ... 111a5 de que? 
Por que falar em "maneiras" de associar legais, religiosas, cientificas, tec

nicas, economicas e polfticas? E como comparar iS50 com os trayos deixa

dos pelas defini<;6es meticulosas de la<;os sociais? E aqui que 0 simile da 

revoluyao copernicana nao satisfaz; e aqui que a verdadeira ruptura COIn 
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todo tipo de cit~llcias "sociais" vai oeorrer, caso nao modifiquemos de vez 

o signifi cado desse adjetivo - e e aqui que os poucos leitores que consegui 
conservar ate agora aballdonarao a teoria para sempre.334 Para en tender 0 

que considero 0 fim ultimo da ANT, precisamos Iibertar de suas gaiolas 

entidades ate agora proibidas de pisar 0 palco e deixa-Ias perambular no

vamente pelo mundo.JJS Que nome Ihes dar? Entidades, seres, objetos, coi

sas invislveis) ta lvez?JJ6 EnUlnerar as di ferentes maneiras pelas quais elas 

agrupam 0 eoletivo exigiria um I ivro totalmente diferente; mas, por sorte, 

nao preciso assinalar 0 ponto de forma positiva, apenas apontar 0 rumo e 

dizer por que minimizamos nossas chances de ser "objetivos" quando nos 
apegamos demasiadamente it soe iologia do social. 

Talvez ell tenha repisado em exeesso a metMora da relatividade, mas 
o paralelo e gritante: abandonar a explica,ao social e como abandonar 0 

eter; nada se perde, exeeto lim artefato que tornoll impossivel 0 desenvol

vimento de uma eieneia, for,a ndo os observadores a inventar entidades 

com fei,6es contraditorias e fee har os olhos as rea is. Para mim, a maior 

va ntagem do estranho movimento que propus e 0 fato dele permitir aos 

cienti stas socia is captar de n1aneira empfrica aquilo que os membros rea l

mente fazem. Urn a vez transformadas as explka,6es na elabora,iio e dis

semina,ao de padr6es, as outras entidades que reunem 0 coletivo a seu 

proprio modo podem fin al mente ser enfatizadas. Nenhllma alma piedosa 

jan1ais aceitou ser apenas urn crente; entao, por que agir como se a cren c;:a 

fosse a unica maneira de "explicar" a religiiio? Amador a lgum jamais hesi-

334 t: aql1i tamhem '1uc, final mente. devo me a[astar de Tarde. para quem nllnea foj neces
sario difercnciar os tipos de (jo~ com que lecia sua defi ni~ao do mU lldo social. Nesse 
sentido, 'Iarde sc sail! com uma defi ni'Y30 substantiva, e nao relativista, de sociologia. 

335 Ta lvez esse lllovimenlo cs teja alem do a1cancc da cicncia social e s6 1eve a filosofia. 
Mas eu aprendi com Mol que "fi losofia e.mpfrica" pode ser DUlro meio de prestar 
servh;:o sociaL 

336 Fui acusado de positivismo por rejeitar fon;as ocultas (vcr a Segunda Fonte de In
certeza, p, 71), mas espero que lenha tkado claro, agora, que tudo nao paSSOl! de 
uma impressao lTlornentanea, 
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tou entre "subjetividade" e "objetividade"; por qlle, entao, tentar envolver 

toda a sociologia da arte nesse dilema artificial? Engenheiro algurn jamais 
distinguiu um conjunto de pessoas de um conjunto de pe,as; por que, en

tao, explicar as coisas como se a sociedade e a tecnologia devessem perma

necer separadas? Nenhum cientista de laboratorio jamais confrontou um 

objeto "exterior" independentemente do trabalho para "torna-Io visiveI"; 

par que, entao) agir como se a alternativa entre urea.lismo" e <Cconstrutivis

mo" realmente interessasse? Ne nhum politico se viu jamais as vollas com a 

mera domina\ao; par que, entao, lingir que a diferen,a entre procedimen

tos normais e for\as sociais concretas e importante? Se a palavra "emp!ri

co" signi fica "tiel it experiencia", nao sen! esse um pretexto para respeitar 0 

que e dado nos eneontros mais comllns com 0 sociai' 

Os mediadores finalmente nos declinaram seus nomes verdadeiros: 

"Somos seres Ja de fora que convoeam e reunem 0 coletivo na medida da

quilo que voces ate agora chaInaranl oe social, limitando-se a un~a versao 

padronizada de agregado; se quiseram seguir os proprios atores, sigam-nos 

tambem". Quando ouvimos atenlamcnte os medi adores, percebemos que 

poueos deles estao satisfeitos com 0 repertorio ontologico oferecido peIos 

coletores antigos, a soc iedade e a natureza. Lei, ciencia, religiao, economi a, 

psiques, moralidades, politicas e orga ni za<;6es precisam ter sellS proprios 

modos de existencia, suas proprias circllla,6es. A pluralidade de mundos 

habitados talvez seja uma hipotese ambiciosa demais, mas a pluralidade 

de regimes de existencia em nosso proprio mundo e lim datum. '" Havera 

algum motivo para que a sociologia continue ignorando-o?'" 

o problema e que as cienc ias soe iais nunca se preocuparam reaI

mente em SC I" empfricas pOl'que supunha m dever, ao meSIno tempo, assu-

337 £ 0 que lorna lao interessante a filosofia de I!tienne SOllriau (1943), Lcs DiJJhellts 
Modes d'Existellce. Defmir e explurar isso e meu pr6ximo projeto, que chama de 
pesquisa lie regimes de enunciac;5.o. 

338 A lenlativa magistral de Luhmann - r{..'Speilar as dirercn<;as pela no~ao de esferas 
aUl6nomas - infcJi,.lllcnle falhou porque ele insisliu em dcscrcver lodas as esferas 
pM Ille io da metalingllagem camum tirada de UU1(1 versao simplificada de bialogia. 
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mir a tarefa da moderni za<;5.o. Toda vez que lllna pesquisa era iniciada a 

serio, parava no meio do camin ho devido a necessidad e de ganhar reJevan
cia. Par isso e tao importante manter separadas as tres tarefas das ciencias 

sociais: 0 desdobramento de controversias, a estabiliza~aa delas e a busca 

de influencia politica. Mas, antes de abordar a questao da epistemologia 

politica, tenha de assinalar autro tra~o intrigante que e 0 motivo desta in 

trodu~ao. Contrariamente aos autros "grampos" que inseri, este romped a 

cantinuidade das redes, a terrajirma de pistas e documentos. In\ nos levar 

de volta ao mar, ao mar de nos sa ignodlncia coml1l1l. 

PLASMA: AS MASSAS PERDIDAS 

E um grande alivio descobr ir que nao estamos "na" sociedade - naa 
rna is do que estamos "na" natureza. 0 social nao e como urn vasto hori

zonte impalpavel onde se inserem todos os nossos gestos; a sociedade nao 

e onipresente, onisciente, ubiqua, atenta a cada um de nossos movimentos 

e pensamentos rna is secretos, it semelhan,a do velho Deus dos catecismos. 

Quando aceitamos desenhar a paisagem plana recorrenda a lista que apre

sentei de acessorios, truques, grades e grampos, 0 social - pelo menos sua 

parte concatenada, estabilizada e padroni zada - passa a circular par finos 

condutos que so podem se expandir gra,as a Inais instrumentos, esfor~os 
e ca nais. 0 total. isto e. 0 sistematico au estrutural, nao e esquecido, BIas 

cuidadosamente situado num dos Illuitos teatros Omnimax que of ere cern 

panoramas completos da sociedade - e agora sabemos que, quanto mais 

vigorosa e a impressao, mais fechado a recinto tem de ser. A sociedade 

nao e 0 todo "onde" todas as coisas estao inseridas, mas aquilo que "atra

vessa" tudo, calibrando conex6es e dan do a cada entidade que encontra 

uma chance de comensurabilidade. Devemos agora "Iigar" os canais so

ciais como I igalllos os lios de nosso televisor. A sociedade nao cobre 0 todo, 

assim como a World Wide Web nao e realmente rnundial. 

ji a questao seguinte e tao simples, 0 passo a frente tao inevit.vel e 

344 

Bruna Lfl/(J/Ir 

a consequencia tao J6gica que, estou certo, 0 leitor ja antecipou este liltilno 

aspecto. Se e verdade, como pastula a ANT, que a paisagem social apre

senta uma tapografia plana "em rede" e que os ingredientes fonnadores 

da sociedade viajam par finos condulos, entao 0 que esta entre as malhas 

desse circuito? E por isso que, nao importam seus muitos defeitos, a me

tafora da rede permanece solida. Ao contnirio da substimcia, superficie, 

dominio e esferas que preenchem cad a centimetro daquilo que ligaln e 

delineianl, as redes. circuitos e worknets deixam sem conexiio aquila que 

nao conectam. Uma rede nao e, antes de tudo, feita de espa~os vazios? Tao 

logo uma coisa tao grande e abrangente quanto 0 "contexto social" passa a 

percorrer a paisagem a maneira de um metro ou tubula~ao de gas, surge a 

pergunta inevit.vel: "Que tipo de material niio e tocado nem acionado por 

esses circuitos?" Uma vez levantada est a questao. e como se uma inversao 

vertiginosa de primeiro e segundo pianos ocorresse. Depois que todo 0 

mundo social e reposicionado no interior de suas cadeias metrologicas, 

uma imensa paisagem nova surge a vista. Se 0 conhecimento do social tica 

Iimitado as galerias de minhocas pelas quais estivemos viajando, 0 que 

sabemos do que se acha la fora' Nao muito. 

De certo IllOdo, essa e a consequencia de encarar 0 fonnaJismo nla

terialmente. Se ele nao fornece uma descri<;ao completa de si mesmo, isso 

signitica que para completar qualquer ato formal e necessario acrescentar 

alguma cais" vinda de outra parte sem ser, por defini~'lo,ela propria farmal. 

E a grande li~ao de Wittgenstein: 0 que segue regras nao pade ser descrito 

por regras. Como sempre, e Garfinkel quem oferece a melbor defini<;ii.o do 

"fora" a que temos de apelar para completar um curso de a~ao: "A esfera de 

coisas que escapa a explica~iio dada pela FA [Formal Analytic] e astronomi

camenle gigantesca em talnanho e aleance". '" Embora oao capte a verdadei

ra ill1portill1cia da padroniza<;ao, a metafora de Garfinkel nao e um exagero: 

a propor<;ao entre 0 que formatamos e 0 que ignoramos e de fata astrono-

339 Garfinkel, EthI101'1'/et/wdology's Program, p. 104. 
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nlica. 0 social no rmaLnente construfdo nao e nada) enl conlparacrao com 0 

nLunero de associacr6es necessarias para completar ate 0 menor dos gestos. 

Encontrarnos a rnesma perplexidade em dive rsas escolas de teori a 

sociai: a a,iio naa acrescenta nada . Essa e a grande virtud e, para nao di zer 

o enea nto, dos relatos de pnit ieas sociais escritos por Howie Becker. Sem 

duvida, suas descri l'oes sao sempre incompletas, abertas, hesitantes; fi cam 

sempre no meio do cam inho e param sem razao aparente; Inas isso nao 

e urn a fraqueza de sua parte, e sim 0 resultado de sua extrema atenl'ao 

aos caprichos da ex periencia.J40 Para acertar um tom) para coordenar um a 

banda, sao necessarios muitos fragmentos ignorados e descoordenados de 

al'ao. Esse e ta mbem 0 motivo, segundo uma di fe rente escola de pensamen

to, pelo qual Thevenot precisou multiplicar os diferentes regimes de al'aO 

para simplesrnente comel'a r a cobrir 0 mais simples dos comportamentos. 

Tao logo uma descri~ao nao fo rm al de formalismo precise ser dad a, todo 

pensador se torn a outro Zenao, multiplicando os passos intermediarios ad 

infinitum. E pOl' isso ta mbem que Law, ao tentar definir sua perspectiva 

ANT, insiste: ''A metafisica alternativa presume que a exteri oridade seja 

dominadora, excessiva, energica, tim conjunto de potencialidades indeter

m inadas e urn fluxo, emllitima analise, indeterm in:lvel".341 

Mas, sem que isso cause surpresa, e Tard e quem nos apresenta as 

ideias mais radicais sobre 0 material necess:l rio para que uma atividade 

se manifeste.'" E a eonsequeneia de sua interpretal'30 dos vineulos en

tre 0 grande e 0 pequeno que ja usei nos capitulos precedentes. a grande 

(Estados, organi zal'oes, mercados) e uma ampli fical'ao, mas tambem uma 

simplijica,ao do pequeno. S6 Tarde poderi a inverter 0 sen so comum a esse 

ponto, ded arando: "Ass im tambem ha, em geral , mais logica numa frase 

que nu m d iscurso, num discurso que numa seri e ou grupo de discursos; 

340 Ver Howard Decker ( 1991), Olltsiders: Studies in fhe Sociology of Deviance, c Becker. 
Art Worlds. 

341 I.aw, After Method, p. 144. 

342 Tarde, PsycJlOJogie fco/'lo miq /l c, p. 220. 
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ha mais 16gica num rito do que uu ma religiao in teira, n UIIl artigo de lei 

do que no c6digo todo, numa teoria cientifica do que no carpo da cienciaj 

e ha mais logica numa pel'a executada por um arti fice do que na soma 

total de seu desempenho"343 Com esse principia, nao deveriamos cond uir 

que 0 macro abrange 0 micro, e sim que 0 micro e eomposto de uma pro

liferal'ao de entidades ineomensuraveis - por ele chamadas de "monadas" 

- que si mplesmente emprestam um de seus aspectos, uma "fachada de si 

mesmas", ao to do provis6rio. a pequeno sustenta 0 grande. au, antes, 

o grande pode a qualquer instante mergulhar de novo no pequeno do qual 

emergiu e ao qual retornanl. Qua lquer que seja a expressao, parece que ne

nhum entendimento do social pode ser forneeido se nao voltarmos a aten

I'ao para outra serie de fenomenos nao formatados. E COIllO se, em algum 

ponto, tivessenlos de deixar a terra firme e ir pa ra 0 mar.JH 

Chama a esse materi al plasma, ou seja, aquilo que ainda nao foi for

matado, Illedi do, soeializado, inserido em eadei as metrol6gicas, coberto, 

v istoriado, 11l0bilizado, subjetificado."s Qual 0 seu ta manho? Pegue um 

mapa de Lond res e imagine que 0 mundo social visitado ate agora ocupe 

apenas 0 espal'o do metro. a plasma ser ia a resto de Londres com todos os 

seus edi ficios, habitantes, climas, plantas, gatos, pa lac ios e guardas mon

tados. Sim, Garfinkel tem razao: "E astrollomicamente giganteseo em ta

lnanho e alcance". 

Depois de ava liar a extensao desse plasma, poderemos recoloear em 

seus dev idos lugares as dllas in tuil'0es opostas das sociologias positivist a 

e interpretat iva: Silll, e preciso voltar a atenl'ao para 0 exterior, a fim de 

343 Tarde. Socinl Laws, p. 76. 

344 Sloterd ijk, com sua filosofia de explica~ao dos involucros de que estamos todos re
veslidos - embora muito difcrentc da circulac;ao metaforica da rede -, da-nos uma 
vigorosa dcscril;ao nova da'1uilo que sempre falta nos relatos. 

345 Ver Emmanuel Didier (2001 ), De irfc/lClntilloll Ii In pOjJllftaion: Socio[ogie de fa gr!
miralisatioll par sondage aI/x Efals-Unis, para UIl1 notavel exemplo de plasma antes 
dcslc SCI' transform ado em J1 llll1eros . 
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entender um cur SO de a~iio; e, sim, ha uma flexibilidade indefinida na in

terpreta~iio das a~oes. Entretanto, 0 exterior nao e constituido de material 

social - ao contra rio - e a interpretac;ao nao e caracteristica de agentes 

humanos individualizados - ao contra rio. 

Para interpretar um comportamento, temos de acrescentar algllma 

coisa, mas isso nao significa que precisemos encontrar um quadro de refe

rencia social. Sem duvida. os soc iologos estavam certos ao buscar um "13 

fora", exceto pelo fato deste nao Lembrar em nada aqu ilo que esperavam, 

pois e total mente destitu ido de habitantes sociai s ca librados. Tinham ra

zao em procurar "algo ocu lto por tds" - que nem esta atras nem escon

dido. Esta no ,.,.,e;o e nao e feito de material social. Nao est a escond ido, 

e apenas deseol1hecido. Pareee um vasto interior que fornece recursos para 

o cUlnprinlento de um a ac;ao, assim como 0 campo fornece recursos para 

as moradores da cidade e as massas perdidas abastecem 0 cosmologo em
penhado em ava li ar 0 peso do universo. 

Para interpretar um comportamento, temos, sem duvida, de estar 

preparados para diferentes versoes, 0 que nao sign ifica, po[('m. a volta as 

intera~oes locais. Em muitas passagens deste livro critiquei as fenomeno

logistas. e talvez tam bern os humanistas. par acreditarem que intera~oes 
diretas, agentes individu ais e pessoas deternlinadas i"orneciam um locus 

mais reali sta e dinamico do que as vas abstra~oes da sociedade. como eles 

dizem. Embora estivessem certos ao insistir nas incertezas. confundiram 

suas fontes . Nao e que humanos determinados. pessoas com inten<;6es e 

almas individuais sejam os (micos agentes interpretativos num mundo de 

coisas concretas, em si mesmo destitufdo de sign ificado. 0 que se entende 

por interpreta~6es , flexibilidade e fluidez e simplesmente uma maneira de 

registrar 0 vasto exter ior a que todD curso de a<;ao tem de recorrer para ser 

rea li zado. Isso e verdadeiro tanto para a~6es humanas quanto para qual

quer outra atividade. A hermeneutic a "';0 e privilegio dos humanos, mas, 

por assim dizer, uma propriedade do proprio mundo. 0 mundo nao se 

pareee com um continente solido de fatos pontilhado por algumas lagoas 
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de incertezas; e um vasto oceano de incertezas pintalgado de ilhotas de 

form as ca libradas e estabilizadas. 

Sabemos tao pouco assim? Menos ainda. Paradoxalmente. essa ig

norancia "astrollc)jnica" explica muita coisa. Por que exercitos tetlliveis de

saparecelll em questao de seman as? POI' que imperios formidaveis como 

o sovietico desabam em poucos mcses? POI' que empresas mu.itinacionais 

vao a fa leneia depois do quarto balancete? Por que essas mesmas empresas, 

em menos de dois semestres, saem do vermelho com llll1lucro espetacular? 

Por que cidadaos pacatos se transformalll em massas revolucionarias, au 

multid6es agressivas de repente come~am a festejar como cidadaos livres? 

Par que um indivlduo pregui~oso parte de subito para a a~ao, ao receber 

uma noticia qualquer? Por que um musico academieo cede inesperada

mente a tenta~ao dos ri tmos agitados? Generais, editores, admi nistradores, 

observadores e moralistas costumam dizer que essas mudan<;as repentinas 

apresentalll uma especie de qualidade liquida impalpavel. Pais essa e justa

mente a etimo!ogia de "plasma".'" Nao quer dizer que a salida arquitetura 

da sociedade esteja desabando, que a Grande Leviata ten ha pes de barra, 

mas que Leviata e sociedade circll!am par eanais tao estreitos que, para se

rem ativados, precis am confiar num numera desconhecido de ingredientes 

orillndos do plasma a sua volta. Ate agora enfatizei a continuidade, obtida 

pOl' lneio de conex6es rastreaveis que tem de ser examinadas a luz de uma 

quanti dade bemmaior de descontilluidades. Ou, em oulras palavras, pre

cisamos de uma sociologia cujas intui~6es conlraditorias sejam mantidas: 

dura e l11acia ao mesmo tempo. Precisaillos levar em conta tanto a formi 

dave! inercia das estruturas socia is quanta a inerlvel fluidez que preserva 

sua ex istencia: est a e 0 ll1eio real que penllite aquelas circular. 

A toda ayao que dcscrevi ate agora, voce deve acrescentar um ilnen

so repertorio de massas perdidas. Elas sao necessa rias para equilibrar os 

relatos. mas estao ausentes. A boa noticia e que a parafernalia socia! !laO 

346 V~r 0 inJice em Cass in, L'Effet Sopflistiqlle. 
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oCllpa muito espa,o; a ma e que nao conhecemos quase nada sobre esse ex

terior. No entanto, existe uma reserva, um exercito de reserva, unl territo

rio inlenso - embora nao seja nem territorio nem exercito - para cada ayao 

form.tada . localizada. continua e comput;\vel ser realizada. ja se pode en

tao perceber por que me obstinei tanto em criticar 0 social dos soci610gos. 

esse embrlliho que nao se consegue abrir facilmente para inspe,ao. Se pedi 

muito para nao se confundir 0 social como sociedade com 0 social como 

associa<yao foi para podermos, no finl. mobilizar essa reserva. Como seria 

possivelllma a,ao politica se nao aproveitasse os potenciais de reserva? 

As leis do mundo social talvez existam, mas sua posi,ao e diferente 

da que supun ha a tradi,ao. Elas nao esUio por tras da cena. acima de nossas 

cabe,as e alltes da a,ao - mas depois da a,ao. emiJaixo dos participantes 

e em primeiro plano. Nao abarcam, nao envolvem. flaO agreganl, nao ex

plicam; circulam. formatam. padronizam. coordenam. exigem explica,ao. 

Nao existe sociedade. ou melhor. sociedade nao e 0 nome do terreno todo. 

Por isso podemos iniciar tudo nova mente e come,ar a explorar a vasta pai 

sagem onde as ciencias sociais ate agora s6 lan,aram lImas poucas cabe,as 

de ponte. Para a sociologia. a era da explora<yao deve come<yar novarnente, 

desde que nao nos esque,amos do lema: "Nada de preel1cher lacullas". Por 

que essa disciplina nos impacientaria? A sociologia e uma ciencia em bo

tao, 0 ltlt imo rebento de uma grande famIlia com muitus irmas e irmaos 

mais velhos. Compreende-se que haja tentado. a principio. imitar-lhes os 

exitos assumindo sua defini,ao de ciencia e social. Leva tempo descobrir 

o pr6prio caminho. 
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A alternativa que propus neste Hvro e tao simples que pode ser 

resumida numa Ii sta bem curta: a questao do socia l emerge quando os 

la,os em que estamos enredados come,alll a se desfazer; 0 socia l e depois 

detectado gra,as aos su rpreendentes movimentos de uma associa,ao 

a outra; esses movimentos podem sel' Sllspensos OU retomados; quan

do Sao prematur.mente suspensos. 0 social normalmente constituido e 

agrupado com participantes ja aceitos. chamados "atores socia is". que 

sao membros de uma "sociedade"; quando 0 movimen to em dire,ao ao 

agrupamento e retomado. desenha 0 social COmo associa,oes por meio 

de inllmeras entidades nao socia is que. mais tarde. podem se tomar par

ticipantes; se conduzido sistell1aticamente. esse rastreamento as vezes 

termina numa detini,iio partilhada de um Illundo comum. que chamei 

de um coletivo; entretanto, nao havendo procedimentos para torm\-Io 

comum. ele nao e agregado; e, por tim. a soeiologia e mais bem detinida 

como a disciplina em que os participantes, de manei ra explici ta, se em
penham em reagrupar 0 coletivo. 

Apesar do tom geml adotado aqui. 0 objetivo a que me propus logo 

no inkio deste livro era I);lstante restrito: e possiveiuma ciencia do social 

nova mente, desde que moditiquemos, devido ao que aprendemos da socio

logia da ciencia. 0 que denotamos COmo "social" e 0 que denotamos como 

"eiencia"? Como adverti 0 leitor desde 0 inieio. nao pretendo ser justo e 

equilibrado. apenas coerente ao extrair as consequencias possiveis desse 
estranho ponto de partida. 

Chegamos agora ao tim de nossa jomada. Ja podemos eoneluir que 

a social. segundo a definiqno castumeira. e apenas um momento na lon

ga historia dos agregados. suspenso entre a busea do corI'o politico e a 

investiga,ao do coletivo. 0 vasto p rojeto que deu i mpulso II sociologia do 

social. desde seu nascimento em mead os do stkulo 19 ate 0 tinal do 20. 

est" hoje enfraquecido. Mas nao ha motivo para alarme. Ao contra rio. 

isso significa apenas que outro projeto. tao amplo quando 0 primeiro. 

deve substitui-Io. Como a sociologia do soc ia l e simplesmente uma ma

neira de chegar ao coletivo. a sociologia de associa,oes assume a missao 
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de recolher 0 que a ideia do socia l deixou em suspenso. Para fazer justi~a 

aos esfor,os de nossos predecessores e permanecer fie is it sua traui,iio, 

precisamos reto111ar seu proposito, en tender por que imaginavam prelna

turamente te-Io concluido e descobrir de que modo ele pod era ser levado 

adiante com mais chances de sucesso. 

Se pared agir de ll1aneira injusta ou 111esmo odiosa fIll rela~ao as 
defini,oes mais antigas do social. foi porque recentemente elas parecem ter 

encontrado maior difieuldade em assumir a tarefa de investigar 0 mundo 

comUll). Dcpois que novaS associa,oes sao embaladas no pacote das tor, as 

sociais, naa hel. lnais como vistoriar seu conteudo, verificar seu prazo de 

validade. decidir se elas realmente tem as veiculos e a energia para ava n,ar 

ate aquilo que pretendem explicar. Como acabamos de ver no capitulo an

terior. isso nao signitica negar a poder formatado r das ciencias sociais. Ao 

contrario. justa mente pOI' serem tao eficazes ao calibrar 0 rnundo social e 
que nao se most ram adequadas para segui r associa~oes constitu idas por 

muitas entidades nao sociais. 0 mesrno repertorio que nos equipa tito bem 

para encontrar nosso caminho na sociedade nos paralisa em tempos de 

crise. Assim. a tcnta,ao e apegar-nos ao repertorio ja aceito de membros 

sociais e eliminar do conjunto de dados aqueles que nao se enquadram. 

Para retomar 0 projeto das ciencias sociais. e devolve-Io a fonte de perple

xidade de onde proveio. c necessaria nos tornarmos novamente sensiveis 

aos tipos bizarros de conjuntos. Quando acreditavamos SCI' modernos. po

diamos nos contentar com os conjuntos da soeiedade e da natureza. Mas 

hoje temos de rever nossa constitui,ao e ampliar 0 repertorio de vinculos 

e associa,oes para alem do que as explica,oes sociais oferecem. POl' toda 

parte, ciencia, religiao. politica, direiLo. economia. organizayoes etc. exi

bem fenomenos que temos de considerar IlOvamente intrigal1tes. se quiser

mos entender os tip os de entidades com as quais os coletivos pod em ser 

mold ados no futuro. Como agora pareee que os coletarcs nao saO sulicien

temente abrangentes, voltemos a prancheta. 

Embora eu deva esperar a lguma obje,ao da parte das sociologos 

do social a ideia de que a tarefa de tra<;ar conexoes tem de ser retomada 
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e redirecionada para os objetos que eles aeharam razoavel por de lado, a 

persistencia da ANT em seu projeto precisa ser bastante clara. Talvez haja 

muita discordancia metodol6gica e alguma queixa , mas esses soci610gos 

nao devem considerar inconveniente uma retomada daquilo que eles mes
mos encetaran1. 

A situa~ao mud a de ligura com a sociologia critica. Atribui esse 

rotulo ao que acontece quando nao apenas nos limitamos ao repert6rio 

social consagrado, deixando para tris os objetos, como as outras escolas 

se sentem tentadas a fazer, mas tambem insistimos em que esses objetos 

sao constitt/idos de la~os soeiais. Essa tendeneia e tanto mais preocupante 

quando as rea~oes indignadas dos prop rios atores sao vistas nao como um 

sinal do perigo dessa redu~ao, mas como a melhor prova de que nao h;\ 

outro caminho cientifi eo a prosseguir. Se os objetos de estudo sao feitos 

de la~os socia is, isto e, daquilo que as antigos cien!'istas soeiais encaravam 

como parte do repertorio olicia l, e se voce bloqueia a unica fonte de fa l

sifi ca~ao, ou seja, as obje~oes de quem foi "explicado", entao nao e nada 

facil perceber a compatibilidade com a ANT. Quaisquer que sejam suas 

pretensoes a ciencia e a objetividade, a sociologia critica nao po de ser so

ciologia - na nova acep~iio que proponho -, pois nao dispoe de meios para 

reformular-se e seguir elementos nao sociais. Frente a nOvas situa,oes e 

novos objetos, Corre 0 risco de apenas repetir que eles sao formados do 

mesmo repert6rio exiguo de for~as ja reconhecidas: poder, domina~ao, ex

plora~ii.o, legi tima~ao, fetichi za~iio, reiJica,ao. 0 direito talvez seja social 

mente construido. mas diga-se 0 mesmo da religHio, economia, poJitica, 

esporte, moralidade, arte e tudo 0 mais feito do mesmo material: so muda 

o nome do "campo". 0 problema da sociologia critica e que nunca deixa 
de estar certa. 

Todavia devo, nesta conclusao, lutar corpo a Cor po com semelhante 
tipo de critica socia l, uma vez que, pOl' tras do suposto problema do que 

venha a ser boa ciencia, existe outro ainda mais ard iloso: 0 da relevancia 

politica . Se 0 primeiro suscita paix3o. 0 segundo provoca raiva _ e a raiva 
tambem precisa ser respeitada. 
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Como sem dllvida ja licou claro pela propria estrutura do livro, 
declarei que para permanecenl10s fieis a experiencia do socia l temos de 

assumir tres deveres diferentes em sucessiio: desdobramento, estabiliza

~ao e composi~fio . Primeiro convem desdobrar controversias para aferir 
o numero de novos participantes num futuro agregado (Parte I); depois, 

acompanhar 0 modo como os proprios atores estabilizam aquelas incerte
zas, elaborando formatos, pad roes e metrologias (Parte II); e, final mente, 

descobrir como os grupos assim reu nidos podem renova r nosso sen so de 
existencia no 111esmo coletivo. Ate agora procurei apenas adiar 0 m0l11ento 
em que este ultimo dever tem de SC I' curnprido. Mas agora e 0 mom en to de 

encarar 0 problema daquilo que chamei de epistemologia poLitica. 

QUE TIPO DE EPISTEMOLOGIA POLlTICA? 

Depois de fazer acertos no modo como censurei boa parte da so

ciologia do soc ial, ao reposicionar seu formidavel poder formatador, devo 

agora rever minha postura frente " sociologia cr itica. 0 equivoco nao foi 

desejar !'er uma atitude critica, e si m busca-la na hora errad a antes que 

Qutras tarefas da socialogia fossem cumpridas. Recrimino a sociologia 

critica pOI' confundir sociedade e coletivo. Seu erro nao foi parecer po

Utica Oll misturar politica com ciencia, mas oferecer lima defini<;:ao de 

ambas que so poderia falhar, pois nao cuidou de determinar 0 numero 

de entidades a serem reunidas desde 0 primeiro instante . Os soci610gos 

cdticos subestimaram a diliculdade de fazer politica, insistindo em que 

o social cansiste de apenas a lguns poucos tipos de participantes. Nao 

repararam que para a politi ca havia uma chance minima para 0 exito, 

caso a lista de membros haria fide do mundo social fosse drasticamente 

reduzida previamellte. 

Va rias vezes, neste livro, most rei pOI' que nao se po de multiplicar 0 

numero de entid ades, seguir sua intricada metafisica) calcular 0 alcance 

de suas cont roversias e ten tar, ao mesmo tempo, excluir quase todas C0 l110 
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fantasiosas, arbitnirias, sllperadas, arcaicas, ideologicas e fa lazes. Nasci

da nUJlla epoea poueo auspiciosa, a sociologia procurou im itar as cieneias 

nalurais no auge do cienlificismo e acelerar 0 processo polilico, a fim de 

atender aos ape los lll·gentes por uma solu~iio do problema social. Mas, fun

dindo pressurosamenle ciencia e polilica, nunca conseguiu explicar de que 

tipo de material nao social 0 social era feito, nem gozou de Iiberdade para 

elaborar sua propria concep~iio de ciencia. as sociologos nao eslavam er

rados nislo; simplesmenle imaginaram que ja tinham a solw;ao ao aleance 

da mao llsando "0 social", mas sobretudo "sociedade", para definir omun

do eomum. Queriam ler voz nas questoes polilicas da epoea, fazer algo a 

respeilo do progresso nlpido da moderniza~no ou, ao menos, aplicar as leis 
de suas cieneias a engenharia social. 

No enlanlo, nao importa quao respeitaveis essas razoes possam pa

recer, elas nao deveriam suspender 0 esfor~o de coletar e organizar as asso

c i a~oes . Aquilo que nao for primeiro aberlO, desfragmentado e inspeciona

do nao pode ser reunido nova mente. Voce niio precisa de muita perspicacia 

ou habiJidade politiea para constalar que, se liver de com bater uma for~a 
invisivel, insondavel, ubiqua e 10lal, acabara inerme e i napelavelmenle der

rotado. So quando as for~as sao conslituidas de vinculos menores, cuja 

resi stencia se possa testar um a um, voce tem chance de modificar um 

eSlado de eoisas. Sejamos direlos: se ex iste lima sociedade, entaD nenhuma 

polftica e possivel. 347 Assim , contrarian1ente a primeira impressao, existe 

llIn violenlo conf1ito entre conquista r relevancia politica e oferecer expJica

~oes socia is. au, em ultima instancia, nao ha gara nlia de que a sociologia 
crftica dara autOlnaticamente a voce uma postm'a crftica. 

Con forme ja declarei varias vezes, 0 grande erro da sociologia cri

tica e nunca deixar de expJicar. Por isso, corre sempre 0 risco de lornar-se 

347 Estou generalizando 0 argumento de Dauman, segundo 0 qual a socicdade roi in 
ventada para suhstituir a poiftica revoluciorHl ria. Ver Bauman, Postmorlenlity and 
Its Discontenls, e a tese de Frederic Audren sobre hist6ria das cicncias sociais, Les 
jllrisles et /es SOCi%glles. 
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empi rica mente vazia e poJiticamente discutfve1. Deixar em aberto a pos

sibilidade de fracasso e importanle porque constilui a uniea maneira de 

prese .. va .. a qllalidade da compreensao cienlifica e 0 acesso II .. elevanc ia 

politi ca. A defi ni~ao de ciellcia social que propus aqui com base na socio

logia da ciencia pode muito bem reivindicar importancia empirica porque 

avan~a ate onde novas associa~6es chegam, em vez de se deter nas fron

teiras do antigo social. Deve .. ecuperar significado politico, lima vez que 

aborda novamente a questao de reunir com novas participantes, os quais 

haviam sido desentocados. Tsto, porem, reque r uma sintonia ent .. e ciellcia e 

pol iIi ca. Nao "ver em dobro" foi 0 que aprendemos com 0 estudo de cieneia 

e sociedade.34' A ideia nao e excogitar um. ciencia puramente objetiv. do 

social nem, pelo abandono do sOllho de uma ciencia desinleressada, ver as 

ciencias socia is envolvidas para sempre nos golpes sujos da polilica. Sign i

fica apenas que deve ser tentada outra distribui,ao de papeis enlre ciencia 

e politica. A dificuldade esla em decidir 0 que significa estudar alguma 

coisa sem alternar enlre 0 sonho do desinleresse e 0 sonho contrario do 

cOlllprOlnisso e da relevancia. 

Aqui, convel11notar que a ANT foi aeusada de dois peeados simetri

cos e contradilorios. a primeiro e estender a politica a tudo, inclusive ao 

santuario interior da ciencia e da tecnoiogia. 0 segundo l mostrar-se tao 

indiferente as desigualdades e lutas de poder que nao oferece nenhuma 

ferramenta criti ea - apenas se mostra conivente com os poderosos.'49 Em

bora uma acusa~ao anule a outra - como estender lanto a politica e fazer 

lao pouco nessa area? - , elas nao sao luutuanlente excludentes. Uma vez 

que a Esquerda sempre recorrell a alguma cieneia para refor~ar seu proje-

348 E a expressao usada por Shapin e Schaffer, Leviathan (lmi tile Air Pump. A epistemo
logia polilica tlcscreve a divisao de poderes entre ciellcia e politica, ao passo que a 
pr6pria epislemologia e ul11aleoria da ciencia separatla <I a polilica. 

349 Ver Alan D. Sakal e Jean Bricmollt (1999), Fashionable Nonsense: Post modern Intel
lectual's Abuse of Science; Langdon Winner ( l993), Upon Opening t.he Black Box lind 
Pinding It Empty: Social COllStructivism and tile Philosophy of Tecll1lology; e Mirows
ki e Nik-Khah. Markets Made Flesh. 
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to de emancipac;iio. politizar a cieneia equivaJe a privar os explorados da 

(mica chance de corrigirem 0 desequilibrio. in voeando a objetividade e a 

racionalidade.350 Embora as fal sas ciencias precisem ser denunciadas - nao 

passam de disfarces das ideologias -. as puramente cientificas eonstituem 

o (mieo tribunal de reeurso eapaz de julgar todas as disputas. S6 as pessoas 

mais reacionarias se rejubilam com 0 enfraqueeimento da ra zao. Quando 

muito. os pobres-diabos ncam com "meras» relaC;oes de poder - e nesse 

jogo os eordeiros serao devorados muito mais rapidamente que os lobos. 

AJem disso. entregando as chaves de uma cieneia politizada aos poderosos. 

a ANT simplesmente se converte em uma "soeiologia de engenheiros» ou. 

pior ainda. em lllll grupo de consultores que ensinam os libertos da dis

ciplina da razao a serem ainda mais Inaqlliavelicos. lnais maqllinadores e 

ate mais indiferentes a diferenc;a entre cieneia e ideoJogia. Em nome da ex

tensiio das redes. 0 imperador nu obtemmais roupas "vestiveis".351 A ANT 

nada mais e que uma forma ampliada de maquiavelismo. 

Sempre fiquei intrigado com essas eriticas. Parece-me. ao contra

rio. que aqueles que se intitulam homens e mulheres progressistas nao 

devem apega r-se it teoria social que se mostra menos ca paz de acomodar 

seus diversos programas de emancipayao. Se nao hi maneira de inspe

cionar e decompor os conteudos das forc;as sociais. se estas continuam 

inex plicavei s e esmagadoras. entao resta pouco a fazer. Insistir em que. 

por tras de todas as questoes. alteia-se a presenc;a esmagadora do mesmo 

sistema. do mesmo imperio e da mesma tota lidade sempre me pareceu 

uma at itude de masoquismo radical. uma forma pervertida de assegurar 

350 Na ocasiao dos epis6dios urn tanlo ridicu los das "Guerras deCiblcia': era sobretudo 
em nome da Esquerda que se lutava contra os estudos sohre ciencia e, especial men
te, a ANT. Ver Meera Nanda (2003), Prophets F(lcing Backward: Postmodern Criti
ques a/Science and Hindu Nationalism ill Illdia, que acusa os estudos sobre ciencia 
de aj udar os fundamentalistas hindus a rcprimir a razao. 

351 A proximidadc da noyao de redes com 0 capi tali sl110 do "artista flu ido", descrito 
em Boltanski e Chiapello, the Ne w Spirit of Capitalism, lorna a conc.xao dcmasia
do tcnilldora. 
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a derrota enquanto se degusta 0 sentimento agridoce da correc;iio politi

ca superior. Nietzsche trac;:ou 0 retrato in10rtal do "homem ressentido", 

entendendo com i5S0 0 cri stao - mas 0 soci61ogo critico se encaixaria at 

exatamente mllito bem. 

Nao sera 6bvio, entao, que apenas lln13 trarna de fios frage is, de co

nex6es fabricadas. artificiais. identificaveis. consigmiveis e surpreendentes 

constitui a (l11ica maneira de enca rar qualquer tipo de luta? Com respeito 

ao Total. nao ha nada a fazer. exceto ajoelhar-se diante dele ou. pior ain

da. imaginar assumir 0 lugar do poder absoluto. A meu ver. seria muito 

mais seguro aceitar que a atyao se torna possivel unicamente num territ6rio 

aberto. plano e derrubado sob med ida num espa~o onde formatos. estru

turas. globalizac;ao e tota lidades circulem por finos condutos e onde. para 

cad a uma de suas aplicac;oes. precisem recorrer a reservas de potenciali

dades ocultas. Se is so nao for possive!. entao nao existe politica. Nenhuma 

batalha jamais foi ganha sem que se apelasse para combinac;6es novas e 

taticas surpreendentes. As ac;oes 56 "fazem diferen~a» num mundo feita 

de difereru;as. Mas nao sed isso a lopograna do social. que emerge quan

do empreendemos os tres movimentos propostos na Parte !I? Ao falar em 

"plasma». nao deparamos com um exercito de reserva cujo tamanho C. se

gundo Garfinkel. "astronomicamente maior» que 0 inimigo a combater? 

Pdo menos, as chances de veneer sao muito maiores - e as oeasioes para 

alimentar 0 masoquismo. muito mais raras. A proximidade. nao a di sta n

cia critica. deve ser 0 nosso objetivo. 

Se foi dificil determinar C0111 exatidao onde estava 0 projeto politico 

da ANT - portanto. onde ela errava e devia ser corrigida -. isso ocorreu 

porque a definiC;ao do que significa. para uma cieneia social. ter relevancia 

politica tambem precisa ser modificada.352 Politica e assunto serio demais 

352 Vel' Michel Calion (1999), Ni intellecttlel engage. IIi intellectuel degage: fa double stra
tegic de l'attache1l1e1Jt e rill detach ement. Para lim casu extremo de nao participa~ao, 
ver Michel CalIon c Volo lona Rabeharisoa (2004), Cillo's lesson 011 hwnallity: gene
tics, mutual entallglemellts and the sociologist's rule. Boa parte do argumento contra 
a figura tradicional du "illtellectuel engage" frances pode ser enconlrada Illlma co~ 
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para ficar a cargo dos poucos que parecem ter 0 direito inato de deeidir em 
que ela eonsiste. 

UMA DISC1PLINA ENTRE OUTRAS 

Quando afirmei que a sociologia critica confundiu ciencia com 1'0-

Iitiea, a ultima coisa que desejava era reverter a c1assica separa,ao entre 

politica e ep istemologia. Mas, de qualquer maneira, a afirma,ao pareeeria 

estranha, vinda de um sociologo da cieneia! Longe de mim pretender que 

alimentar um projeto politico escape as pretensoes de uma ciencia res

peitavel - em bora meus herois escolhidos, Tarde e Ga rfinkel, nao sejam 

conheeidos por seu fervor politico. Pon'm, a oposi,50 entre urna ciencia 

despojada, desinteressada, objetiva, e uma a,ao engajada, militante, apa i

xonada, perde sentido quando se considera 0 formid avel poder aliciante de 

toda disciplina eientifica - nao fazendo nenhuma diferen,a se ela e "natu

ral)) au «socia l». No maximo, as disciplinas sociais precisaJl1 simplesmente 

alean,ar a for,a de agrega,iio das natura is. A epistemologia politica nao 

e uma malle ira de evitar a "polui<;ao)J da boa c ienc.ia, pelas "considera

,oes politicas sordidas", nem de impedir as positivista s de "esconder-se 

par tnls da aparencia de objetividade". Como as pessoas nao conhecem as 

vincuJos que as unem - as cinco incertezas passadas em revista na Parte 

I -, nos certamente precisamos fazer um esfor, o comull1, artificial, since

ro e inventivo que recorra a um conjunto especifico de discipl inas. Estas, 

contudo, devem ser encaradas da mesma maneira que a quinlica, a fisica, 

a meca nica etc., au seja, como outras tantas tentativas de agregar, de modo 

sistematico, novos candidatos para formar 0 mundo. 

o paralelo cOm as ciencias naturais e inevitavel nesta altura porque 

ambos os tipos de conhecimento precisam fugir a ideia de que 0 coletivo ja 

11l0venlc cntrevista com Michel Foucault ( 1994), Dits et Eerifs: Tome J, p. 306. 
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esta cOlupleto. Confonue 1110strei em outra obra, a natureza partilha essa 

caracteristica com a sociedade.JSJ Dentro de uma Illesma "realidade exte

rior", a no,50 de natureza funde ao mesmo tempo duas fWl,oes diferentes: 

por um lado, a multiplicidade dos seres que compoem 0 mundo; par outro, 

a unidade dos que foram reunidos num todo inquestionavelmente unico. 

Apelar para 0 rea lismo nunca e 0 bastante, pois significa juntar num pa

cote abst ra,oes ml!ltiplas com eoncretudes unificadas. Assim, quando as 

pessoas duvidam da existencia de "natureza" e "realidade exterior", nunca 

sabemos se esHio contestanclo a unifica,ao prematura de abstra,6es sob 

a hegemonia das questoes de fato ou negando a multiplicidade dos seres 

revelaclos pelas ciencias. A primeira atitude e indispensavel, a segunda e 
francamente idiota. 

Para rasgar 0 pacote e permitir 0 escrutin io Pllblico, propus sepa

rar a questflO da multiplicidade de seres com os quais vivemos - quantos 

somas? - de outra muito diferente, a de decidir se os agregados reunidos 

formam wn mundo habitavel ou nao: podemos viver jl./lltos? Semelhante 

aventura deve ficar a cargo das diversas habilidades dos cien!istas, politi

cos, artistas, moralistas, economistas, legisladores etc. Esses especialistas 

nao se distinguem pelas esJeras onde trabalham, e sim pelas diferentes ha

bilidades que aplicam ao mesmo dominio, assim como cliferentes profissio

nais - eletr icistas, carpinteiros, pedreiros, arquitetos e enea nadores -Iabu

tam sueessiva ou paralelamenle num unico edificio. Enquanto a tradi, ao 

distinguia a bern comum (preocupa,ao do moralista) do mundo comum 

(natmalmente dado), propus substituil' a "politica ci a natureza" pela COI'I'I

posi~iio progressiva de urn 1'1lUlldo cornum. Era , a meu vel', uma ll1aneira 

de redefinir ciencia e politica, levando adiante a tarefa da epistemologia 

politica que nos foi imposta pelas incontaveis crises ecologicas. 

Podemos ver agora 0 que aproxima essas duas for, as de agrega,ao, 

natureza e sociedade: sao, uma e outra, tentativas "rematuras de coletar 

353 Resumo aqui a soluyao proposla em Lalour, Politics of Nature . 
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em dois conjuntos opostos um mundo comum.351 Poi 0 que chamei de 

COllStituirilO Moderna, empregando a metafora juridica para descrever as 

conquistas conjuntas da epistemologia politica. Assim, a redefini~ao de 

politica como composi,ao progressiva do mundo comum tem de ser apli

cad a tanto aos antigos agregados da sociedade quanto aos antigos agrega

clos da natureza. A dificuldade e que, nesse· ponto, ha uma ligeira quebra de 

simetria, motivo pelo qual nao convem de modo algum confundi r a nova 

defini,ao de polit ica com a sociologia critica. 

Enquanto objetos recalcitrantes, vindos da antiga esfera natural, 

continuam a salta independentemente do que os cientistas natura is dizem 

deles, sujeitos recalcitrantes da antiga sociedade podem ser reprimidos 

com a maior facil idade porque quase nunca se queixam quando sao "igno

rados" au, na melhor das hip6teses, 56 raramente suas queixas sao levadas 

na devida considera~ao.JS5 As ciencias sociais tendem com muita frequ en 

cia a oferecer uma imita~iio mais vivida da rigorosa esfera cientifica (po

voada de fatos e uma est rita rede de causalidades) do que a maioria das 

ciencias natura is! Contudo, em ambos as casos, os elementos que deven1 

ser agregados, isto e, os antigos membras dos velhos conjuntos de natureza 

e sociedade, aos quais chamei de mediadores, objetos e seres circulantes, 

nao lembram nem fatos concretos nem atores sociais. 

Para entender este ponto, temos de recordar que ser uma ques

tao de fato nao e urn modo ((natural " de existencia, mas. coisa estranha, 

urn al1tropomorfismo. 356 Trastes, cadeiras, gatos, tapetes e buracos negras 

354 A polltica da vida selvagem ofcrece um cxcmplo maravilhoso da necessidade de 
uma abordagem simetrica. Ver Charis Thompson (2002), Wl-!etI Elephants Standfor 
Competing Philosophies of Natll re: AmllOseli National Park, KenYlI. 

355 Sobre a reca1citrancia compamtiva de entidadeli humana<; e mio IWnlanas, vcr Dcsprel, 
Naiss(Jnce d'une Theorie Elhologique, e Stengers, Tile Invention of Modem Science. 

356 "Inanilllismo" C figura~ao. tanto quanto «animjsmo". Para a nO'tao de fi gura\ao, 
ver p. 85. Para uma excelente pesquisa sobre a distTibui<;ao dessas varias run c;:oes 
no mundo, vcr Dcscola, La Nature des ClIltures - especial mente 0 capitulo sobre 0 

carMer antropom6rfico do naturalismo. 
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nunca se comportam como questoes de fato; os hom ens 0 faze III as vezes 

pOl' razoes politicas, para resistir as investiga~oes. Portanto, e absurdo 

se opor a "tratar pessoas como coisas". Isso, no pior dos casas, apenas 

colocaria as human as lado a lado com outras questaes de interesse da 

fisica, biologia, ciencia da computa~ao etc. Complexidade acrescentada 

a complexidade, nada mais. Longe de "degradar-se", as "humanos coisi-

6cados" se elevarial/" ao nivel das formigas, macacos, chips e particulas! 

Ser «tratado como coisas", tal como entendemos isso agora, nao e ficar 

"reduzido" a questaes de fato, e sim viver uma vida tao variada quanta 

a das questoes de interesse. 0 reducionismo nao e um pecado de que 

se deva privar, nern ulna virtude que deveria ser praticada finllemente: 

e uma impossibilidade pratica, pais as elementos aos quais alga de "ni

vel superior" fica reduzido revelam-se tao complexos quanta as do "nive! 

inferior". Se ao menos as humanos fossem tratados pelos soci610gos cd

tieos tlio bem quando as baleias pela zoologia, as genes pela Qioquimica, 

as babuinos pel a primatologia, as solos pela pedologia, as tumores pela 

ca ncerologia au a gas pela termodinamica! Sua complexa metafisica se

ria enfinl respeitada, sua recalcitrancia reconhecida, suas objeftoes con

sideradas, sua multipl icidade aceita. Par favor, tratem as humanos como 

coisas, ofere~am a eles pelo men as a grau de realismo que voces ja estao 

dispostos a conceder aas modestas questaes de interesse, materializem 

os hUJnanos e1 sin1, reifiquem-nos 30 Inaximo! 

o positivisnlo - enl sua forma natural au social, em sua versao re

acionaria ou progressista - nao erra ao ignorar a "consciencia humana" 

e preferir a "frieza dos dados". Ele esta errado poli ticamente. Ele reduziu 

questoes de interesse a questaes de fato I11tlito rapidamellte e sem 0 devido 

processo, confundindo as duas tarefas do reali slllo: llluitiplicidade e uni -

6ca<;"0. Ele emba~ou a distin~iio entre desdobrar as associa~aes e reuni

-las num coletivo. Foi a que perceberam daramente as defensores de uma 

sodologia hermeneutic", mas sem descobrir como escapar a armadilha, 

tao bizarras eram suas ideias sobre ciencias naturals e mundo material. 

Juntamente corn os I'eclucionistas que amavarn od ia!", des naG entenderam 
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hem 0 que significa para Ulna ciencia - socia l ou natural _. ter urn projeto 

politico; dar a fa lsa alternativa entre ser urn cientista «desinteressado" Oll 

"social mente relevante". E por isso que e espantoso ver a sociologia de as

socia~6es ser acusada frequentemente de "meramente descritiva" e "sem 

nenhum projeto politico" quando, pelo contnirio, foi a sociologia do social 

que sempre alternou febrilmente entre uma ciencia desinteressada, jamais 

atingida por ela, e uma relevancia politica que ela nunca at ingiri a. 

Duas outras series de procedimentos deveriam ser trazidas ao pri

meiro plano: a primeira torna vislvel a arregil11enta~iio de atores, e a se

gunda transforma a unifica~iio do coletivo num mundo comum, aceitavel 

pelos que serao unificados. Gra,as II primeira, a ANT parece ul11a ciencia 

iillparcia l, el11 confronto com a insistencia da sociologia em impor leis no 

luga r do ator. E, gra~as a segunda, lembra muito UI11 compromisso politico, 

ao cr iti car a prodw;iio de uma ciencia da sociedade supostamente inviSlvel 

aos olhos dos informantes e as afirma~6es dos vanguardistas que alegam 

saber tudo. Queremos ser mais desin teressados do que era POSSIVe! ao pro

jeto de engenharia socia l da sociologia ortodoxa, pois levamos bem mais 

longe as controversias. No entanto, queremos tambem estar mais compro

l11etidos do que 0 conseguiria 0 sonho cientincista de um olhar desinte

ressado. Algo semelhante ao desinteresse, pOI"<:'m, surge na exposi~ao das 

quatro fontes de incerteza ji passadas em revist., enquanto 0 compromis

so brota da possibilidade, oferecida pela quinta fonte, de ajudar a reunir 

em parte 0 coletivo, isto e, rornecer-lhe uma arena, UI11 f6rum, um espa,o, 

uma representa,ao por intermedio do modesto recurso de um relato arris

cado, que 0 mais das vezes funciona como f"\gil interven~ao consistente 
apenas de texto. 

Assim, estudar e sempre fazer politica no sentido de reunir Oll com

por aquilo de que e feito 0 mundo comUill. A questao delicada 0' decidir 

que tipo de reun ino e que tipo de composic;ao e necessario. E aqui que se 

torna mais gritante 0 contraste entre a ANT e a sociologia do socia l. Para 

n6s, as controve rsias quanta aos tipos de subst" ncia que formam 0 mundo 

social nao devem ser resolvidas por cientistas sociais, ca bendo a futuros 
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participantes retomi-las, e 0 "pacote" dos lac;os sociais existentes tem de 

ficar sempre aberto ao escrutinio publ ico. POltanto, as duas tarefas de Levar 
em col11a e por em ordem precisam permanecer separadas. 0 problema, 

agora, e descobrir quais ciencias socia is conseguirao Inanter esta distins:ao. 

Todas as disciplinas, da geografia it antropologia, da contabilidade a 
ciencia politica, da lingllfstica a ecooornia l entranl em ( ena como os l11uitos 

meios pel os quais as partes do coletivo sao primeiro justapostas e depois 

transformadas num todo coerente. "Est.udar" nunca significa assumir uma 

postura desinteressada e depois entrar em a~iio segundo os principios hauri

dos dos resultados da pesquisa. Bem ao contra rio, cada disciplina ao mesmo 

tempo ampLia 0 alea nce de entidades que atuam no mundo e participa ati

vamente da lransforma,ao de algum as delas em intermediarios fieis e esta

veis. Assim, por exenlplo. os econol11istas nao se Iimitam a descrever urn.a 

infraestrutura economica que esteja por al desde 0 comec;o dos tempos. Eles 

tambem revelaIll a capacidade de dJculo dos atores que ignoravam possui-la 

e asseguram-se de que algumas destas novas competenclas cairam no sensa 

comUITI atraves de !TIuitos instnunent.os praticos de c011tas bancar ias, direi

tos de propriedade, notas de registros em caixa e outras entradas. Os sociolo

gos do social, como vimos, fizeram bem mais do que "descobrir" a natureza 

de uma sociedade. Sempre se empenharam el11l11u.ltiplicar as conex6es entre 

os atores que ignoravam esta r ligados por " for~as sociais" e tambern ensina

ram a esses atores d iversas maneiras de agrupar-se. Os psic610gos estao si

multaneamente povoando a psigue com centenas de novas entidades - neu

rotransmissores, inconsciente, m6dulos cognitivos, perversoes, habitos -

e estabili zando algumas delas como partes rolineiras de nosso sen so co-

111um. Os geografos consegue_1ll representar as id iossincrasias dos rios, mOll

tanhas e cidades, criando um espac;o comum habitavel por meio de mapas, 

conceitos, leis, territ6rios e redes. As mesmas atividades instrumentais sao 

vistas na linguagem dos hnguistas, na historia dos historiadores, na dive r

sidade cultural dos antropologos etc. Sem ci.encia economica nao hi econo

mias; sem sociologia nao hi sociedades; sem psicologia nao hi psiques; sem 

geografia nao ha espa,os. 0 que saberiamos do passado, sem historiadores? 
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COlllO a estrutura da linguagenl nos seria acessivel> sem gramaticos? Assim 

como a arallha tece uma teia> a ecol'lomizQfiio e 0 que e fabricado por econo

nomistas, a socializafiio pela sociologia, a psicologizafiio pela psicologia, e a 
espacializafilo pela geograna. 

[sso nao signinca que tais disciplinas sao fic<;aes, inventando seu as

sunto do ar rarefeito. [sso significa que elas sao, no rigor da palavra, discipli-

1105: cada uma optou por lim tipo de mediador e favorecell lim tipo de estabi

li za<;ao, povoando assim 0 mundo com uma grande var iedade de habitantes 

bem-instruidos e total mente formatados. Sej" 0 que for que lima especialista 

fa<;a quando escreve um relato, ela ja e parte dessa atividade. Nao se trata de 

um defeito das ciencias socia is, como se elas andassem melhor livrando-se 

deste la<;o. Signitica simplesmente que elas sao como todas as outras cien

cias, envolvidas no trabalho normal de multiplicar media<;aes e estabiliza r 

ou disciplinar algumas del as. Nesse sent ido, quanto mais desinteressada e 
a ciencia, mais comprometida e politicamente relevante ela e. As atividades 

continuas das ciencias sociai s na form a<;:ao da formac;ao sociat na moldagem 

do coletivo num todo coerente, formam gra nde parte do que e "estudar" 

o social. Cada relato acrescido a essa massa representa tambem uma decisao 

quanto ao que 0 social deveria ser, Oll melhor, quanto ao que a metafisica 

multipla e a ontologia singular do mundo comum deveriam ser. Atualmente 

sao raras as formac;aes de grupo que nao estao equipadas e instrumentali

zadas por economistas, ge6grafos, antrop610gos, historiadores e soci610gos, 

todos 'vidos por saber como se constituem os grupos, quais sao seus limites 

e fun<;aes, e de que maneira poderiam ser melhor conservados. Nao faria 

sentido, para uma cic~ncia social, desejar fugir a essa tarefa incessante. Mas 
faz sentido, e muito, procurar desempenha-Ia bem. 

UMA DEFINI«XO DIFERENTE DE POLITICA 

Mas, afinal, qual e 0 projeto politico da ANT? Vma vez que essa mo

desta escola nao passa de uma maneira complicada de voltar a surpresa de 
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ver 0 desenredar socia l - experiencia unl tanto empanada pela hist6ria re

cente das ciencias socia is - . a unka forma de repetir aqui 0 que entendeillos 

por polftica sera nos reaproximarmos ao maximo da experiencia original. 

Durante 0 seculo XIX, podia-se perceber facilmente que esse senti

mento era reavivado pela curiosa eclosao de massas, mu)tid6es, industrias, 

cidades, imperios, higiene, meios de comunica<;ao e inven<;aes de todos os 

tipos. Mas, coisa estran ha, um panorama assim deveria ter sido ainda mais 

vivido no seculo seguinte, rep leto de catastrofes e illova,aes, gente cada 

vez mais amea<;ada e crises ecol6gicas. Tal nflO aconteceu por ca usa das 

pr6prias delini<;aes de sociedade e vincu los soeia is, que procuraram aliciar 

uns poucos elementos enquanto excluiam a maioria dos candidatos. Onde 

imperou 0 naturalismo, quase nao se pode analisar a composi<;iio do social 

por prazo nenhum e com seriedade alguma. J57 0 que a ANT tentou faze r 

foi tornar-se nova mente sensivel it enorme diticuldade de rellnir coletivos 

formadas por tantos membros novos que a natureza e a sociedade haviam 

posto de lado. 

A sensa<;ao de crise que percebo estar no centro das ciencias socia is 

poderia agora ser expressa da seguinte maneira: quando amplialllos 0 rol 

de entidades, as novas associa<;aes nao formam um conjllnto vi.vel. E aqui 

a politic a entra Ilovamente eln cena, caso a definalnos como a intui<yao de 

que associac;6es nao bastam, de que elas precisHm tambern scr cornpostas 

para de/iI/ear urn mundo comum. Para bem ou para mal, a sOciologia, con

trariamente a sua irma ant ropologia, nao se contenta nunca conl a plura

lidade de metaffsicas; necessita igualmente enfrentar a qllestao ontol6gica 

da unidade do mundo comum. Desta vez, pon\m, nao 0 fara dentro dos 

panoramas que apresentei, mas hI fora e pant sempre. E, pois, absoluta

mente verdadeiro afirma r que nenhuma sociologia se limita a "descrever" 

associa<;ues, simplesmente gozando 0 espetaculo da vasta multiplicidade 

de novos vinculos. Outra tarefa precisa ser executada, a lim de que ela me-

357 Tentei ci:lptar essa diflculdade em Latour, We Have Never Beell Modern . 0 llloJernis-
1110 Illlllea eonscgu iu Jar conla sequer de sua propria epoea. 
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rec;:a 0 titulo de "uma ciencia da vida em Com urn". para repetir a expressao 

paradoxa l de Laurent 'TIlevenot. '" Se a sociologia e uma dellCia, a que ela 

tenl a ver com "viver junto"? Se 0 problema fosse conviver, por que preci

sadamos de cieneia? Resposta: por causa do nllmero de novos candidatos 

e par causa dos estreitos Iimites dos coletores imaginados para tornar a 
convivencia possivel. 

o aluno da London School of Economics que /icou intrigado com a 

ANT no Inter1ttdio estava certo ao exigir relevaneia politica, como estiio 

certos todos as membros dos departamentos de ciencia politica, estudos de 

ciencia, estudos femininos e estudos cld turais ansiosos por adquirir uma 

postura critica. "fazer diferenc;:a" e tornar 0 mundo rnais habitavel. Suas 

formula~6es podem ser ingenuas, mas mal se imagina que alguem reivin 

dieasse 0 titulo de soci610go 01 handa-as como se fossem Inll mero so nho 

adolescente. Desde que 0 apelo por envolvi mento politico niio mais se con

fu nda com as outros dois deveres, desde que 0 processo de recrutamento 

de novos cand idatos a vida coletiva niio se interrompa, 0 desejo ardente de 

deteetar, acolher e abrigar novas entidades e nao apenas um sentimento 

legitimo como, talvez, a ttnica causa cientifica e politica pela qual valha a 
pena viver. 

As palavras "social" e "natureza" costumavam ocultar dais projetos 

inteiramente disti ntos para aquelas duas agremia~6es malformadas: trayar 

conexoes entre entidades improvaveis e torna-Ias duradouras num todo ate 

certo ponto consistente. 0 equivoco nao esti em tentar fazer duas coisas 

ao mesmo tempo - toda ciencia e tambem um projeto politico -, mas ern 

sustar a primeira por causa da urgencia da segunda. A ANT e apenas uma 

maneira de dizer que a tarefa de formal' um mundo comum nao pode ser 

encetada se a outra nao for alem dos estreitos limites fixados pelo Jecha
menlo prematuro da esfera social. 

E difkil acreditar que ainda temos de inse rir os mesmos tipos de 

atores, 0 mesmo numero de entidades, os mesmos perfis de seres e Os 

358 Thevenot, "Une science de la vic ensemble dans Ie 1l1()J1de", 
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ll1eSJll0S modos de existeocia nos Juesmos tipos de coletivos de Comte, 

Durkheim, Weber ou Parson, especial111ente depois que a clenc ia e a tec

nologia multiplicaram grandemente os participantes a serem misturados 

no calde irao. Sin1, a sociologia e a ciencia das massas inligrantes, mas 0 que 

voce faz quando tem de lidar com eletroLlS e eleitores, OGMs e ONGs ao 

meSIl10 tempo? Para 0 novo vinho das novas associayoes, um frasco velho 

e ell1poeirado niio serve. Por isso denni 0 coletivo como uma expansao cia 

natureza, e a sociedade e a soc iologia de associa~oes como a retomada da 

sociologia do social. 

E isso 0 que considero ser 0 projeto politico da ANT, 0 que entendo 

par busca de relevancia politi ca . Uma vez reali zada a tarefa de explorar a 

multiplicidade de media~oes, outra pergunta pode ser feita: quais sao os 

grupos desses agruparnentos? 

Aqui, temos de ser cuidadosos para nao confundir essa formulayao 

com outra que a lembra muito, J11aS que nos reconduziria a um projeto benl 

diferente. Levantar um a questao politica as vezes signi/ica revelar, par tnls 

de um estado de coisas, a presen,a de fon;as ate entao ocultas. Mas en tao 

voce se arrisca a cair lla rneS01a armadilha de oferccer as explicac;6es so

ciais que critiquei aoteriormente e acabar fazendo exatamente 0 contra rio 

daquilo que aqui eu entendo pOl' politica. Voce usa 0 mesmo velho repert6-

rio de vinculos socia is antes juntados para «explicar" as novas associa<;:6es. 

Embora pare,a fa lar de politica, voce nao fa la po!iticamenle. 0 que faz e 
sim plesmente dar um passo ad iante com 0 meS1110 repert6rio reduzido de 

foryas ja padranizadas. Talvez sinta prazer em dar Ulna "explica~iio pode

rosa", mas e justarnente af qu e reside 0 problema: voce participa da expan

sao do poder, e nao da re - coll1pos i ~ao de seu conteudo. Embora isso evoque 

falas politicas, nem de longe aborda 0 esforc;o politico, pOis nada faz para 

agrupar os candidatos num novo agrupamento que responda as necessida

des especificas deles. "Ebrio de poder" nao e uma expressao talhada apenas 

para generais, presidentes, executivos-chefes, cientistas malucos e pat roes. 

Pode ser aplicada tambem aos soci610gos que confundem amplia~ao de 

explicac;6es poderasas com co mposiyiio de coletivos. Por isso, 0 lema da 
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ANT sempre foi: "Nao abuse do poder", ou seja, abstenha-se ao maximo 

de explorar a no,ao de poder, caso 0 tiro saia pela cuJatra e atinja suas ex

plica~oes em vez do alvo pretendido. Nao deve haver explica~oes vigorosas 

sem vistori as e ba l a n~os. 359 

Portanto, no fim, existe um conflito - ele nao precisa ser oculta

do - entre praticar soeiolog;a critica e ser politicamente relevante, entre 

sociedade e coletivo. Volver aos ferreos grilhoes da necessidade nao basta 

para esgotar a anal ise do possive!. Se concordarmos com a desintox i ca~ao 

das explica,oes poderosas da sociologia critica , ser poli ticamente motiva

do comec;a a assumir outro sent ido, mais espedfico: procuramos meios de 

registrar a novidade das associa<;oes e descobrir uma maneira de reun i-Ias 

numa forma satisfatoria. 

No fim, coisa estran ha, s6 0 frescor dos resultados da ciencia social 

e que pode garantir sua relevancia politica. Ningllem percebeu melhor islo 

que John Dewey, com sua defini<;iio de "pllblico". Para ser relevante, a ci 

encia soc ial deve renovar-se - talento imposslvel, caso se sliponha que a 

sociedade esta "por tras" da a,ao politica. Ela dever ia tambem ter a habi li 

dade de i r dos poucos aos muitos e retornar dos mu itos aos poucos - llm 

processo muil as vezes simplifi cado em termos de represe nta~ao do corpo 

politico'60 POI·tanto, a prova do interesse politiCO estn agora mais facil de 

vencer: devemos pratica r a sociologia de tal maneira que os elementos for

madores do coleti vo sejam renovados regu larmente. Abra caminho para a 

composi<;iio, para que ela percorra a volta com pi eta e a retome, certifican

do-se de que 0 numero, os mod os de existencia e a recalci traneia dos jngre

d ientes agrupados nao sejam coibidos cedo dennis. Cada leilor pode agora 

decidir que tipo de teoria socia l e mais capaz de atingir estes objetivos. 

Nosso toque distintivo e simplesmente esclarecer os mecanismos es

tabilizadores para que a transforma~ao prematnra de questoes de interesse 

359 Para uma abordagem mais compieta dcsses POIllOS, cspecialmentc a noc;ao crucial 
de agrupamento, ver Latour e Weibel, Making Things Public. 

360 Dewey. TIle Public mId Its Problems. 
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em questoes de fato seja frustrada. A ANT sustenta que e possivel por ordem 
na casa, distinguir as duas tarefas de arregimenta~iio e unifica~ao, e deter
minar as etapas do devido processo, modificando assim 0 que significa, para 
a ciencia social, ser n1ais politicamente relevante e mais cientifico,361 Nesse 

sentido, temos pela polit ica e a ciencia 0 mesmo interesse serio de nossoS pre

decessores, embora a ANT di virja deles no modo de arregimentar e coletar. 

Ate agora, a sociologia do socialnao se interessou mujto em propor formas 

explicitas de disLinguir as duas tarefas. N6s apenas alegamos maior desenvol
tura no trato desses dois movimentos opostos e complementares justamente 

porque a concep~ao de ciencia e soeiecl ade se modifieou devido ao .dvento 
"b d" de uma sociologia da cicncia urn tanto ca e<s:u a. 

Pelo menos ameli ver, ex iste um vinculo entre 0 fim da moderni za

~ao e a defi ni~ao de ANT. So ai nda fossemos modern os, poderiamos sim

plesmente ignorar essa husca da alma e essa djstin~ao sutil. Poderi.mos 

persistir no antigo empenho em modernizar, promovendo uma c ienc i ~ de
sinteressada elou uma politica com base cientilica. A razao I' que a socJOlo

gia do social scm pre esteve forte mente li gada il superioridade do Ocidente 

_ inclusive, e claro, sua vergonh. por ser tao poderoso e tao hegemonico. 

Assim, se voce realmente pens. que 0 futuro mundo comum possa ser 

melhor composto usando natureza e soeiedade como metalinguage m defi

nitiva, entao a ANT nao serve pa ra nada. Ela s6 adquirin\ interesse se 0 que 
era chamado, no pass ado recente, de "0 Ocidente", decidir como se apre

sentar ao resto do mundo, que esta se tornando rapidamente mais pode

roso. Depois de consignar a repentina e inusitada fraqueza do antigo Oci

dente, e tentar imagi nar como ele conseguira sob reviver urn POliCO mais 

no futuro para manter seu lugar ao sol, temos de estabelecer conexoes com 

os outros, que possive!mente nao podem ser mantidos indefinidamente na 

esfera de natureza/sociedade. a u en tao, para empregar outro termo ambi

guo) deverial110s apenas nos engajar na COsI11opolitica.
362 

36 1 Calion, Lascoumes c Darlhe, Agir dat /S 11/1 Moude Illcertain, 

362 No sentido desenvolvidu par Isabell e Stengers (1996), Cosmopoliti']UeS - Tome .1; 
Ln Guerre des Sciellces, e !laO no cstoico ou kantiano, que implica um cosmo Fl 
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Bem sei que nao disse 0 suficiente para embasar alguns desses nu
merosos pontos. Este livro e apenas uma inlrodu~ao para aj udar a lei lor in

teressado em extrai r as consequencias da sociologia da ciencia para a teoria 

social. Nao cabe a mim dizer se alguem acabara usando eSles art ifieios em 

algum negocio. Mas, pel a menos agora, ningw!m pode se queixar de que 

a projeto da tcoria-do ator-rede nao foi apresentado sistemal icamen!e. Eu 

a fi z voiuntariamente como um a lva fa ci l que nao precisa de um atirador 

eximio para atingi-Io. 

Cumpri 0 que prometi no infcio, au seja, ser parcia l 0 bastante para 

extrair todas as consequencias de um ponto de partida dos mais implau

siveis. No cntanto, nao consigo evi tar totaimente a impressao de que as 

atitlldes rad ica is que assumi talvez tenham algumas conex6es com 0 sensa 

comum. Numa epoca em que ja mal se sabe a significado de "perteneer", 

a tarefa da convivencia nao deveria ser simpli ficada em excesso. Muitas 

outras entidades estao agora batendo it porta de nos 50S coletivos. f: absur

do querer reformular nossas disciplinas para que se tornem novamente 

sensiveis ao barulho que elas fazem e tent ar eneontrar lim lugar para eias? 

unUicado. Para um exame desta (lltima Iradi ~5.o. vcr Da niele Archibugi (2003). 
Dehatil1g CoslIlopolitics. 
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"explica<;:oes sociais" de outros 
estados de coisas. Embora essas 
tentativas ten ham sido produtivas 
(e, provavelmente, necessarias) no 
passado,o proprio sucesso das 
ciencias sociais sugere que elas, 
em grande parte, ja nao sao mais 
assim. Atua lmen te, ja nao e possivel 

des ignar quais sao os componentes 
indispensaveis do dominio social. 
Latour retoma 0 significado original 

de "social" para redefinir a no<;:ao, 
e permitir que isso, mais uma vez, 

trace conexoes. So entao sera 

possivel retomar a aspira<;:ao 
tradicional das ciencias sociais, mas 
usando ferramentas mais refinadas. 

Baseando-se em seu extenso 

trabalho de examinar as assemblages 
da natureza, Latour considera 

necessario examinar por completo 0 

conteudo exato do que e reunido sob 

a egide da Sociedade. 
Esta abordagem. uma "sociologia das 

associa<;:oes", tornou-se conhecida 

como Teoria do Ator-Rede, e este 

livre e uma introdu<;:ao essencial 
tanto para aqueles que procuram 

entender esta Teoria, ou as ideias de 

um dos seus preponentes mais 

influentes. 
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